
 On Line AG 3000Sترک ياب مغناطيسی  

  

 AG3AGM3000S مشخصات فنی 

 ASTM E1444 استاندارد رعايت شده 

پيوسته نحوه تست  Automatic 

 Multidirectional System نحوه ترك يابي توسط دستگاه 

 Coil Shat سيستم

 Automatic سستم پاشش مواد فلوروسنت 

  Digital سيستم كنترل جريان 

  Hall Effect اندازه گيري جريان توسط 

م فرامين داده شده به دستگاه توسط انجا  PLC Siemens S7  

فرامين داده شده به دستگاه توسط   HMI  

1فركانس ترانس   50HZ 

1ژ تست براي ترانس ولتا  انتخابي  
خروجي جهت تنظيم ولتا1سلف يراي ترانس  18V 

 230V كنترل ولتاژ 

1قطر داخلي كويل  600mm 

1 حد اکثر چگالی کويل  ›1.6 Tesla 

 450mm قطر کارگير 

 60Kg حد اکثر وزن قطعه 

 AC نوع جريان 

 9000AT شدت جريان موثر 

 50HZ  2فركانس ترانس

2ژ تست براي ترانس ولتا  انتخابي  
خروجي جهت تنظيم ولتا2سلف يراي ترانس  18V 

 230V كنترل ولتاژ 

2قطر داخلي كويل  600mm 

 450mm قطر کارگير 

 60Kg حد اکثر وزن قطعه 

 AC نوع جريان 

 9000AT شدت جريان موثر 

 Infinity Variable امکان تنظيم شدت جريان 

2 حد اکثر چگالی کويل  ›1.6 Tesla 

 Infinity Variable امکان تنظيم شدت جريان کويل 

 120KVA ميزان برق مصرفی 

 AC 3 × 400 V برق ورودی 

 100 ℅ نسبت زمان کار به زمان کل

 2500Kg وزن تقريبي 



                                        

کشتی  ،سازی    ماشين ،سازی   خودرو کاربرد وسيعی از صنايع    ) ON Line(   ريلی   مغناطيسی   دستگاه های ترک ياب 

 را پوشش ميدهد. و...  صنايع هواپيمايیوسازی  

د همه ترک های طولی و عرضی را در يک مرحله آشکار  ناين دستگاه ها می توان   روش تست غير تماسی می باشد 
اين سری از    ا می باشد را دارمغناطيس زدايی  ساخته شده و قابليت    ASTM E1444   رد مطابق استاندا  همچنين د  نساز

  . ستگاه ها برای قطعات خاص که شکل منظمی از نظرهندسی ندارند کاربرد دارد د 

   را پوشش می دهد  توليدات طيف وسيعی از   و در اين سری از دستگاه ها مهم نيست  قطعات  و تعداد طول و اندازه   

.          نوع قطعه تعريف و ساخته می شود    روليک دستگاه با توجه به ذکر است به  الزم   

ايران خودرو گری  در صنايع ريخته  دستگاهها  از  ريخت  ، اين سری  اير ه گرصنايع  توحيد  ر صنايع    ن،ی  گری  يخته 
 .. در حال کار می باشد. ن . خراسا
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ات يکسان می باشد فقط روليک دستگاه هر سه دستگاه داری مشخصتوجه :
  . با توجه به نوع و شکل قطعه عوض ميشود

  

  www.agsndt.com   0215523188تلفن: 


