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Đặc tính kỹ thuật:
 Chức năng bỏ qua lớp phủ trên vật liệu (Dual Multi mode)

 Chức năng ghi lại giá trị đo thấp nhất và cao nhất ( Min/Max Scan)

 Đánh giá theo % độ ăn mòn của vật liệu với độ dày danh định (Diff/RR%)

 Chức năng hiển thị giá trị đo B-Scan 

 Lưu trữ được 50,000 giá trị đo, kết nối với máy vi tính qua cổng Mini-USB 

(model DM5E DL)

 Quản lý và báo cáo kết quả thông qua phần mềm UltraMate hay UltraMate Lite

 Có thể thay đổi nhiều loại đầu khác nhau theo yêu cầu sử dụng  (đầu dò đo 

đường ống có đường kính nhỏ, đầu dò đo vật có nhiệt độ cao…) 

Thông số kỹ thuật:
 Dải đo: 0.6 – 508mm đo trực tiếp

2-127mm (Dual Multi) với chiều dày lớp phủ từ 0.3-2.5mm

 Độ phân giải: 0.01mm, 0.1mm

 Vận tốc sóng siêu âm: 508 – 18699 m/s

 Hiệu chuẩn máy: trên mẫu chuẩn với phương pháp 1 điểm hay 2 điểm 

 Đơn vị: mm hay Inches

 Dải tần số: 0.5- 12Mhz

 Nguồn cung cấp: 2 pin (AA 1.5V) 

 Thời gian sử dụng: 60 giờ

 Nhiệt độ hoạt động: -10°C - 50°C

 Nhiệt độ bảo quản: -20°C - 60°C

 Chế độ tắt máy: luôn mở, tự động tắt máy theo cài đặt của người sử dụng

 Cấp bảo vệ: theo tiêu chuẩn IP-54

 Kích thước: 138 mm x 32 mm x 75 mm

 Trọng lượng: 223g bao gồm cả pin

 Chức năng lưu trữ (Model DM5-DL): 50.000 giá trị đọc và lưu trữ theo dạng 

hàng và cột

 Chuyển đổi dữ liệu qua cổng Mini-USB

 Phần mềm quản lý dữ liệu UltraMATE

 Ngôn ngữ sử dụng: Anh, Đức, Pháp, Nhật bản, Ý, Nga và Tây Ban Nha

Bộ tiêu chuẩn bao gồm:
Máy chính, hộp đựng vận chuyển, 2 pin AA 1,5V, tài liệu hướng dẫn vận hành 
bằng tiếng Anh
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Phụ kiện tùy chọn:
 Đầu dò tiêu chuẩn DA-501, DA-503, DA 512

 Dây cáp DA 231

 Khối chuẩn VW thép 8 bậc, 1 - 8 mm

 Đầu dò đường kính siêu nhỏ 3mm  DA 312 B16

 Đầu dò đo vật có nhiệt độ cao: DA 590

 Phần mềm quản lý dữ liệu UltraMATE/ UltraMATE Lite 

 Cáp trao đổi dữ liệu từ thiết bị đến máy tính Mini-USB
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Liên kết dữ liệu với PC qua cổng mini USB với  phần mềm Ultramate 




