
 

HS720  ULTRASONİK HATA TAYİN CİHAZI 

 

 

 

• İsteğe bağlı dijital filtreler işlevi 

• Kompakt ve Sağlam 

• Güçlü Veri Raporlama 

• Sezgisel Arayüz 

• EN12668-1 Uyumlu 

• Akıllı operasyon 

• ASME, AWS D1.1 / D1.1M ve hepsi 

Uluslararası standartlar  içerir: 



 
Genel Bakış 

Geniş ve yüksek çözünürlüklü (800x480) 6,2 inç geniş ekran renkli TFT ekran, 

Görsel okuma alışkanlıklarıyla, en iyi sonucu elde etmek için,  A-scan 

Herhangi bir aydınlatma koşulunda gösterim. 

 HS720 SERİSİ, 

EN12668-1 gereksinimlerini karşılar 

Hata tespit özellikleri. Çoklu kurulu raporlama araçları ve kapsamlı Veri dosyalama sistemi, 

yüksek kalite denetimini kolayca toplamamanızı ve raporlamanızı sağlar 

 Sağlam, ergonomik tasarım,  

Kendi sınıfındaki en çok sayıda dijital filtrenin üstesinde. 

 

HS720 SERİSİ Dijital Ultrasonik hata Tespiti,  

Yüksek düzeyde verimlilik ile geleneksel hata tespit yeteneklerine sahiptir. 

Taşınabilir, hata dedektörünün harmanlandığı 

Verimli menüler ve doğrudan erişim tuşları, en yüksek 

Olağanüstü kullanım kolaylığı ile yüksek kalite kusur tespit platformu. 

 

 

Temel Özellikler 

• EN12668-1'in gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır 

• Ayarlanabilir kare dalga pulsörü 

• İsteğe bağlı Dijital yüksek dinamik aralıklı alıcı 

• Gelişmiş sinyal-gürültü oranı için dijital filtreler 

• Düğme veya navigasyon pedi ayar konfigürasyonları 

• Geniş, tam TFT güneş ışığı okunabilir ekran 

• İki lityum pil ile 8 saatlik pil ömrü 

• Standart dinamik DAC ve yerleşik AVG 

• Standart, çok yönlü B-tarama modeli 

• İçinde çevrimdışı analiz yazılımı bulunan 8G SanDisk USB bellek kartı 

• 8G dahili bellek, 10000 A-tarama görüntüsü depolayabilir ve depolayabilir 

100 saatten fazla rekor kaydedin. 

• Kullanıcı seçimi için 16G, 32G için isteğe bağlı dahili bellek 

• ASME, AWS D1.1 / D1.1M ve tüm uluslararası standartlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ayrıntılar özellikleri: 

1.Hand tutulan yapı, güzel, sağlam, iyi sızdırmazlık performansı, güçlü 

Anti-parazit yeteneği. 

2.Yüksek çözünürlüklü (800x480) 6.2 inç geniş ekran renkli TFT LCD ekran, görsel 

En iyi sonucu elde etmek için okuma alışkanlıkları. 

3.Küçük boy - makinenin genel boyutunun boyutu 170 x 220 x 50mm'dir. 

4. Hafif ağırlık - pil dahil tüm makinenin ağırlığı yalnızca 1,10kg. 

5. Dijital filtre fonksiyonuna sahip ilk taşınabilir ultrasonik kusur dedektörü 

Dijital filtre, karışıklık fonksiyonunu Kaba tahıl malzemeleri. 

Veri elde etmek için U diske bağlanabilir. 

 6. Yüksek hızlı USB arabirimi Depolama ve aktarma. 

7. Kolay çalıştırma. Kalibrasyon ve eğri oluşturma işlemi net çalışır 

Bu, cihazın çalışmasını ana olmadan öğrenmemize yardımcı olabilir 

8.Etki cihazı bir dizi ulusal standartta inşa edilmiş olup, bu standartlar, 

DAC, AVG eğrisi parametreleri çeşitli ayarlayın. 

9.Dinamik dalga formu depolama fonksiyonu. Depolama süresi 100 saate kadar çıkabilir 

Saatler, dünyanın en uzun depolama zamanıdır. 

10.Opsiyonel doğru pozisyon B-tarama İşlevi: İki boyutlu artımlı 

Doğru konum tespiti görüntüleme (B-tarama) elde etmek için enkoder arabirimi. 

 

Ana performans parametreleri 
İletim darbesi: Kare dalga. Emisyon gerilimi 25V - 400V sürekli 

Ayarlanabilir, Stepping 25V Sürekli olarak ayarlanabilir genişlik 30ns - 1000ns, 

Sürekli olarak ayarlanabilir genişlik 30ns - 1000ns, Stepping 5ns. 

İş türü: Tek, çift. 

Empedans eşleştirme: 50Ω, 100Ω, 150Ω, 400Ω. 

Bant seçimi: 0.5-4MHz, 2-8MHz, 0.5-20MHz üç bölünmüş. 

Kazanç Aralığı: 0.0-110.0dB (adım 0.1dB, 1.0dB, 2.0dB, ayarlanabilir 6.0dB). 

Algılama aralığı: 2.0 - 10000mm (çelik uzunlamasına dalga). devamlı olarak 

ayarlanabilir. 

Algılama yöntemleri: pozitif yarı dalga, negatif yarım dalga, tam dalga, RF. 

Nabız kayması: -45 - 9999mm. 

Prob sıfır değeri: 0 - 999.99μs. 

Nabız tekrarlama frekansı: 25 - 1000Hz, manüel ayarlama modu. 

Dik doğrusallık hatası: ≤3% 

Seviye doğrusallık hatası: ≤% 0.3. 

Hassasiyet sınırı:> 60dB (200Φ2 düz alt delik) 

Çözünürlük:> 36dB. 

Dinamik Aralık: ≥32dB. 

Reddetme: (% 0-99) doğrusallık ve kazancı etkilemez. 

RF çıkış empedansı: 50Ω. 

Elektriksel gürültü seviyesi: <% 10. 

Arabirim: Lemo 6mm alet arabirimi 

Güç: (iki güç kaynağı): - yüksek kapasiteli lityum pil, bellek etkisi yok, 

Sekiz saatten fazla sürekli çalışma. - 220V AC (adaptör ile). 

Ortam sıcaklığı: -10 ℃ - 40 ℃. 

Bağıl nemi: (% 20-95) RH 

 


