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THIẾT BỊ SIÊU ÂM CHO KIỂM TRA KIM LOẠI, NHỰA VÀ COMPOSITE 

Thiết Bị Đo Chiều Dày 

 Đo lường chiều dày chính xác các đối tượng vật liệu kim loại từ tính hoặc phi từ tính, nhựa 

composite và nhiều hơn với dải đo từ 0.7 mm đến 300 mm. 

 Đo lường thông qua các lớp sơn, phủ mà không cần phải loại bỏ chúng với hiển thị giá trị 

kỹ thuật số cùng với tín hiệu dạng sóng âm A-Scan hoặc RF hoặc đồ họa B-Scan. 

 Đo lường không cần sử dụng chất tiếp âm và làm sạch bề mặt đối tượng cần kiểm tra với 

nhiệt độ cao lên đến 800º C. 

 Thiết bị có thể hoạt động tại các điều kiện môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ từ -30º C 

đến 50º C, độ ẩm tương đối 95% tại 35º C. 

A1207 PenGauge – Thiết bị siêu nhỏ gọn 

                       

Một mô hình đo chiều dày kim loại bằng sóng âm loại bỏ túi nhỏ gọn, kết hợp khả năng sử 

dụng và sự tiện lợi với các chức năng mới. 

Thiết bị được tích hợp sẵn đầu dò biến tử đơn với tần số 4 MHz và có thể tháo rời để thay 

thế bởi người dùng khi bị hỏng hóc. 

Là một công cụ tuyệt vời để thực hiện nhanh việc kiểm tra siêu âm đo chiều dày cho nồi hơi 

và vỏ tàu, tấm và các chi tiết khác có vật liệu bằng sắt từ và phi sắt từ. Với model A1207 

PenGauge bạn có thể thực hiển kiểm tra đo lường chiều dày cho các ống vật liệu kim loại 

hoặc nhựa có bán kính cong nhỏ từ 10 mm trở lên. 

CÁC TÍNH NĂNG 

• Tùy chỉnh đơn giản và dễ sử dụng. 

• Kích thước và trọng lượng nhỏ (có thể mang theo trong túi). 

• Với 04 mức vận tốc sóng âm được điều chỉnh trước cho phép người dùng tùy chọn bất 

kỳ một trong số chúng một cách nhanh chóng. 

http://www.acs-international.com/
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• Các phép đo lường có thể thực hiện thông qua lớp sơn/phủ phi từ tính có chiều dày từ 

0.1 mm (100 µm) đến 0.3 mm (300 µm) mà không cần loại bỏ chúng. Khi đó, kết quả của 

các phép đo sẽ bao gồm giá trị chiều dày của lớp sơn/phủ. 

• Giá trị vận tốc cần thiết có thể được thiết lập. 

• Thiết bị có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -30º C đến 50º C. 

• Pin LiPol được tích hợp sẵn và có thể sạc lại. 

• Cổng micro-USB để sạc pin LiPol từ PC hoặc nguồn điện. 

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

• Đầu dò biến tử đơn có vỏ bảo vệ bằng gốm chống mòn và cho phép kiểm tra các bề mặt 

bị ăn mòn với bán kính cong nhỏ từ 10 mm trở lên. 

        

• Menu thân thiện với người dùng cho phép lựa chọn kịp thời các thông số. 

• Được tích hợp Bluetooth module cung cấp khả năng giao tiếp với các thiết bị Smartphone 

hoặc Tablet. 

• Ứng dụng phần mềm chuyên dụng cho phép xem kết quả đo lường và hiển thị thời gian 

thực các kết quả đo lường kỹ thuật số và tín hiệu A-Scan hoặc hình ảnh mặt cắt B-Scan 

trên màn hình của các thiết bị iOS và Android.  

• Tự động hiệu chỉnh thời gian trễ (zero) của đầu dò. 

• Người sử dụng có thể dễ dàng tự mình thay thế đầu dò khi bị hỏng hóc. 

  

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi chiều dày đo lường (đối với thép) 0.8 mm đến 100 mm 

Loại và tần số đầu dò hoạt động Biến tử đơn và 4MHz 

Đường kính bề mặt tiếp xúc của đầu đò 8 mm 

Giá trị đại điện đo lường 0.01 mm (từ 0.8 đến 9.99 mm) 

0.1 mm (từ 10.0 đến 100 mm) 

Độ chính xác (X là giá trị đo lường thực tại) ± (0.005 . Х + 0.1) mm 

http://www.acs-international.com/
http://www.saigonic.com/
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Đơn vị đo lường mm và inch 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm  1000 m/s đến 9000 m/s 

Giá trị điều chỉnh vận tốc 1 m/s 

Loại màn hình hiển thị LCD 

Nguồn cung cấp Pin có thể sạc lại 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 16 giờ 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -30º C đến 50º C 
95% độ ẩm tương đối  

Kích thước tổng thể 125 mm x 25 mm x 15 mm 

Trọng lượng 40 gam 

 

BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1207 PenGauge (đã bao gồm pin sạc lại được và đầu dò). 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bộ chuyển đổi adapter cho nguồn điện 220 V – USB. 

• Mẫu chuẩn rời Thép không gỉ (khoảng 5600 m/s đến 6100 m/s) dày 5 mm. 

• Ứng dụng phần mềm chuyên dụng cho phép xem kết quả đo kỹ thuật số, tín hiệu A-Scan 

hoặc đồ họa B-Scan trên các thiết bị Android. 

• Chai tiếp âm 0.02 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 

          

http://www.acs-international.com/
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A1208 – Thiết bị chịu được sương giá 

                  

Thiết bị đo chiều dày bằng sóng âm sử dụng cho các môi trường sương giá và các điều kiện 

thời tiết khắc nghiệt có nhiệt độ xuống đến -30º C. Dải phạm vi đo lường cho chiều dày thép 

từ 0.7 mm đến 300 mm. 

Thiết bị có thể sử dụng được cả đầu dò biến tử đơn và kép để đáp ứng cho từng ứng dụng 

khác nhau: 

 

Đầu dò biến tử đơn loại S3567 2.5A0D10CL được sử dụng để đo lường 

chiều dày của kim loại, gang và các vật liệu khác có độ suy giảm âm cao. 

 

Đầu dò biến tử kép loại D2763 10.0A0D6CL cung cấp khả năng phát hiện 

tốt các ăn mòn dạng pitting lớn hơn 4 mm2 trên bề mặt trong, cho phép đo 

lường các ống có chiều dày mỏng và bán kính cong nhỏ đến 10 mm. 

Thật dễ dàng để làm chủ thiết bị nhờ màn hình có độ tương phản cao, giao diện thân thiện 

và chức năng cao. 

Bao đựng thiết bị phía sau có giá đỡ từ tính giúp cố định thiết bị một cách an toàn với bề mặt 

kim loại để làm việc thoải mái ở những nơi khó tiếp cận và ở độ cao. 

 

http://www.acs-international.com/
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CÁC TÍNH NĂNG 

• Thân máy bằng nhựa chống sốc nhẹ. 

• Màn hình hiển thị loại TFT lớn, nhiều thông tin, độ tương phản cao. 

• Bộ pin LiPol được thiết kế chống sương giá. 

• Tự động nhận dạng đầu dò. 

• Giá trị đại điện đo lường (0.1 mm và 0.01 mm). 

• Bao gồm 3 chế độ hoạt động. 

• Hiển thị chiều dày còn lại của chi tiết được kiểm tra theo phần trăm. 

• Hiệu chuẩn vận tốc trên vật liệu có chiều dày đã biết. 

• Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu lên đến 50000 phép đo lường. 

• Kết nối USB với PC để truyền dữ liệu. 

• Bao mềm để bảo vệ thiết bị khỏi bám bẩn, bụi và nước. Và có thể buộc chặt được trên 

một tay để tiện lợi khi thực hiện công việc. 

 

CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

  

Chế độ THÔNG THƯỜNG – NORM 

Công việc thoải mái được cung cấp bởi các chỉ báo âm thanh và chấn cảm 

về việc vi phạm các giới hạn của các kết quả cho phép cùng với trình bày 

đồ họa của thang đo độ sâu. 

Có khả năng hiển thị với chỉ báo chiều dày còn lại của chi tiết kiểm tra theo 

phần trăm giá trị đặt trước bằng cách xác định giới hạn trên chỉ báo 100% 

và giới hạn dưới chỉ báo chuẩn hư hỏng. 

 

Chế độ BỘ NHỚ – MEMORY 

Để đo lường chiều dày nhanh và lưu các kết quả. Giá trị đọc có thể được 

phân cho các nhóm trước khi lưu, xem được trên màn hình và chỉnh sửa 

bằng cách thực hiện phép đo mới và lưu dữ liệu mới vào cùng các ô. 

 

Chế độ DUNG SAI – TOLERANCE 

Chế độ này được sử dụng để phát hiện kịp thời chiều dày lệch từ giá trị danh 

nghĩa đã đồng ý. Rất thuận tiện để sử dụng chế độ này khi các công việc 

kiểm tra được công nhận chỉ định theo quy tắc. 

 

http://www.acs-international.com/
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CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

• Chỉ báo âm thanh. 

• Chỉ báo rung cảm. 

• Chỉ báo mức tín hiệu. 

• Chỉ báo mức pin. 

• Tự động tắt nguồn. 

 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi chiều dày đo lường (đối với thép) Đầu dò S3567 2.5A0D10CL 

0.8 mm đến 300 mm 

Đầu dò D2763 10.0A0D6CL 

0.7 mm đến 300 mm 

Giá trị đại điện đo lường 0.01 & 0.1 mm (đến 99.99 mm) 

0.1 mm (từ 100.00 mm trở lên) 

Độ chính xác (X là giá trị đo lường thực tại) Chiều dày 0.70 đến 3.00 mm 

±(0.01 . Х + 0.1) mm 

Chiều dày 3.01 đến 99.99 mm 

±(0.01 . Х + 0.05) mm 

Chiều dày 100.0 đến 300.0 mm 

±(0.01 . Х + 0.1) mm  

Bán kính cong tối thiểu có thể kiểm tra được 10 mm 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm  500 m/s đến 19999 m/s 

Loại màn hình hiển thị TFT 

Nguồn cung cấp Pin có thể sạc lại 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 9 giờ 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -30º C đến 50º C 

95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 161 mm x 70 mm x 24 mm 

Trọng lượng 210 gam 

 

http://www.acs-international.com/
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1208 (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Mẫu chuẩn Titan (khoảng 6180 m/s) dày 5 mm gắn liền trên thân máy chính. 

• Đầu dò loại S3567 2.5A0D10CL. 

• Cáp kết nối đơn Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bộ chuyển đổi adapter cho nguồn điện 220 V – USB. 

• Bao đựng máy đeo cổ tay. 

• Chai tiếp âm 0.1 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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A1209 – Thiết bị loại phổ thông 

 

Là thiết bị siêu âm đo chiều dày cầm tay loại phổ thông cung cấp các phép đo lường đáng tin 

cậy và hiệu suất mới, tích hợp thêm chức năng và nhiều chế độ đo lường khác nhau. Với khả 

năng sử dụng được với các đầu dò biến tử kép có tần số từ 4 MHz đến 10 MHz và được tích 

hợp sẵn trong bộ nhớ để đảm bảo công việc thoải mái tại bất kỳ đối tượng chi tiết kiểm tra. 

Được cấp bằng sáng chế cho thuật toán An-go-rít về việc tự động thích ứng cho các phép đo 

lường tại các bề mặt bị ăn mòn với bán kính cong nhỏ đến 10 mm cũng như trên các bề mặt 

có độ nhám mà không cần điều chỉnh thêm, giúp quá trình kiểm tra dễ dàng và nhanh hơn. 

 

Bộ đầu dò biến tử kép loại D1771 4.0A0D12CL có khả năng chống mài mòn 

lớn và cung cấp các phép đo lường hiệu quả ở hầu hết các đối tượng chi 

tiết kiểm tra. 

 

Người dùng có thể tùy chọn thêm đầu dò nhiệt độ cao với biến tử kép loại 

P112-5-12/2-ATB-902 cho phép kiểm tra các bề mặt có nhiệt độ lên đến 

250º C (có thể lên đến 300º C cho một ứng dụng không quá 6 giây). 

 

Đầu dò biến tử kép loại D2763 10.0A0D6CL cung cấp khả năng phát hiện 

tốt các ăn mòn pitting lớn hơn 4 mm2 trên bề mặt trong, cho phép đo lường 

các ống có chiều dày mỏng và bán kính cong nhỏ đến 10 mm. 

Bao đựng thiết bị phía sau có giá đỡ từ tính giúp cố định thiết bị một cách an toàn với bề mặt 

kim loại để làm việc thoải mái ở những nơi khó tiếp cận và ở độ cao. 
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CÁC TÍNH NĂNG 

• Thân máy bằng nhựa chống sốc nhẹ. 

• Màn hình hiển thị loại TFT lớn, nhiều thông tin, độ tương phản cao. 

• Tự động nhận dạng đầu dò. 

• Nhiều chế độ hoạt động khác nhau. 

• Hiệu chuẩn được ngay tại chi tiết đang kiểm tra. 

• Hiển thị chiều dày còn lại của chi tiết được kiểm tra theo phần trăm. 

• Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu lên đến 50000 phép đo lường. 

• Kết nối USB với PC để truyền dữ liệu, và phần mềm lưu dữ liệu vào PC . 

• Bao da mềm để bảo vệ thiết bị khỏi bám bẩn, bụi và nước. Và có thể buộc chặt được 

trên một tay để tiện lợi khi thực hiện công việc. 

 

CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

  

Chế độ THÔNG THƯỜNG – NORM 

Để đo lường chiều dày nhanh với khả năng thiết lập dải phạm vi của màn 

hình và phát hiện chiều dày kim loại. 

Công việc thoải mái được cung cấp bởi các chỉ báo âm thanh và chấn 

cảm về việc vi phạm các giới hạn của các kết quả cho phép cùng với 

trình bày đồ họa của thang đo độ sâu. 

Có khả năng hiển thị với chỉ báo chiều dày còn lại của chi tiết kiểm tra 

theo phần trăm giá trị đặt trước bằng cách xác định giới hạn trên chỉ báo 

100% và giới hạn dưới chỉ báo chuẩn hư hỏng. 

 

Chế độ BỘ NHỚ – MEMORY 

Để đo lường chiều dày nhanh và lưu các kết quả. Giá trị đọc có thể được 

phân cho các nhóm trước khi lưu, xem được trên màn hình và chỉnh sửa 

bằng cách thực hiện phép đo mới và lưu dữ liệu mới vào cùng các ô.  

Tất cả các chế độ đều được hỗ trợ lưu kết quả vào bộ nhớ. 
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CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

• Chỉ báo âm thanh. 

• Chỉ báo rung cảm. 

• Chỉ báo mức tín hiệu. 

• Chỉ báo mức pin. 

• Tự động tắt nguồn. 

 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi chiều dày đo lường (đối với thép)  Đầu dò D1771 4.0A0D12CL 

0.7 mm đến 300 mm 

Giá trị đại điện đo lường 0.1 & 0.01 mm (đến 99.99 mm) 

0.1 mm (từ 100.00 mm trở lên) 

Độ chính xác (X là giá trị đo lường thực tại) Chiều dày 0.70 đến 3.00 mm 

±(0.01 . Х + 0.1) mm 

Chiều dày 3.01 đến 99.99 mm 

±(0.01 . Х + 0.05) mm 

Chiều dày 100.0 đến 300.0 mm 

±(0.01 . Х + 0.1) mm 

Bán kính cong tối thiểu có thể kiểm tra được 10 mm 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm  500 m/s đến 19999 m/s 

Loại màn hình hiển thị TFT 

Nguồn cung cấp Pin có thể sạc lại 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn  9 giờ 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -20º C đến 50º C 

95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 161 mm x 70 mm x 24 mm 

Trọng lượng 210 gam 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1209 (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Mẫu chuẩn Thép không gỉ (khoảng 5750 m/s) dày 5 mm gắn liền trên thân máy chính. 

• Đầu dò loại D1771 4.0A0D12CL. 

• Cáp kết nối đôi Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bộ chuyển đổi adapter cho nguồn điện 220 V – USB. 

• Bao đựng máy đeo cổ tay. 

• Chai tiếp âm 0.1 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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A1210 – Thiết bị với hiển thị tín hiệu A-Scan 

 

Thiết bị siêu âm đo chiều dày sáng tạo với các chức năng được cải thiện. Có thể hoạt động 

ở chế độ hiển thị kết quả dưới dạng dữ liệu kỹ thuật số hoặc ở chế độ có hình ảnh đồ họa 

của tín hiệu A-Scan. 

Tính năng A-Scan loại trừ các kết quả sai số nên làm tăng đáng kể độ tin cậy các phép đo 

lường. Thiết bị cho kết quả chính xác với các phép đo lường thông qua các lớp phủ bằng 

nhựa (polyetylen), vec-ni, sơn và các loại lớp phủ cách điện khác mà không cần loại bỏ chúng 

Với model A1210, cung cấp một loạt các tính năng để đáp ứng các công việc kiểm tra một 

cách dễ dàng và hiệu quả, như: 

• Hệ thống được cấp bằng sáng chế về việc tự động thích ứng cho các phép đo lường tại 

các bề mặt bị ăn mòn với bán kính cong nhỏ đến 10 mm cũng như trên các bề mặt có độ 

nhám mà không cần điều chỉnh thêm. 

• Được cấp bằng sáng chế cho thuật toán An-go-rít tương quan tự động của phép đo về 

việc xác định độ chính xác của các kết quả bằng cách loại bỏ sự ảnh hưởng của các đầu 

dò biến tử đơn trong vùng trường gần tại các chiều dày mỏng. 

Màn hình màu TFT lớn đảm bảo kiểm soát toàn bộ quá trình kiểm. 

Bao đựng thiết bị phía sau có giá đỡ từ tính giúp cố định thiết bị một cách an toàn với bề mặt 

kim loại để làm việc thoải mái ở những nơi khó tiếp cận và ở độ cao. 
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Sử dụng đầu dò biến tử kép loại D1771 4.0A0D12CL cho phép 

• Thực hiện đo lường tại các bề mặt bị ăn mòn cũng như ở các bề 

mặt nhẵn phẳng mà không cần điều chỉnh bổ sung, điều này làm 

cho quá trình kiểm tra dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. 

• Thu được kết quả đáng tin cậy khi thực hiện các phép đo lường 

thông qua các lớp phủ bằng nhựa (polyethylen) và các loại lớp 

phủ cách điện khác ở chế độ hiển thị A-Scan mà không cần phải 

loại bỏ nó. 

 

 

Sử dụng đầu dò biến tử đơn loại S3567 2.5A0D10CL và S3569 

5.0A0D10CL với bộ bảo vệ chống mài mòn cho phép. 

• Tiến hành đo lường chiều dày của các sản phẩm có vật liệu làm 

bằng kim loại, gang, nhựa và các vật liệu khác có độ suy giảm 

siêu âm cao. 

• Thu được kết quả đáng tin cậy khi thực hiện các phép đo lường 

thông qua lớp phủ sơn mà không cần phải loại bỏ. 

• Có thể kéo quét trên bề mặt các đối tượng kiểm tra. 

 
 

CÁC TÍNH NĂNG 

• Màn hình hiển thị loại TFT màu có độ tương phản cao. 

• Chế độ A-Scan với tùy chọn để lưu hình ảnh vào bộ nhớ. 

• Đo chiều dày kim loại thông qua các lớp phủ cách điện ở chế độ A-Scan. 

• Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu lên đến 50000 phép đo lường và 4000 ảnh A-Scan. 

• Tự động đo lường vận tốc sóng âm tại một mẫu vật với chiều biết trước. 

• Thiết lập được dải đo lường. 

• Các chỉ báo cho phạm vi giới hạn vi phạm với màu sắc, âm thanh và rung cảm. 

• Hiển thị chiều dày còn lại của chi tiết được kiểm tra theo phần trăm. 

• Kết nối USB với PC để truyền dữ liệu, và phần mềm lưu dữ liệu vào PC . 

• Bao da mềm để bảo vệ thiết bị khỏi bám bẩn, bụi và nước. Và có thể buộc chặt được 

trên một tay để tiện lợi khi thực hiện công việc. 
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CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

 

Chế độ A-Scan 

Chế độ này loại trừ tính không chính xác của các phép đo lường gây ra 

bởi các lần đọc được lặp lại. Có bốn cách có thể để thực hiện phép đo 

điểm tín hiệu đầu tiên vượt qua cổng, điểm cao nhất tại cổng, giữa hai 

tín hiệu cao nhất và chức năng tương quan tự động (ACF) trong cổng. 

                              
Nếu bạn chọn cách đặt giữa hai tín hiệu, thiết bị sẽ đo chiều dày của 

kim loại thông qua lớp phủ nhựa (polyethylen), vec-ni và sơn. 

  

Chế độ THÔNG THƯỜNG – NORM 

Để đo lường chiều dày nhanh với khả năng thiết lập dải phạm vi của 

màn hình và phát hiện chiều dày kim loại. 

Công việc thoải mái được cung cấp bởi các chỉ báo âm thanh và chấn 

cảm về việc vi phạm các giới hạn của các kết quả cho phép cùng với 

trình bày đồ họa của thang đo độ sâu. 

Có khả năng hiển thị với chỉ báo chiều dày còn lại của chi tiết kiểm tra 

theo phần trăm giá trị đặt trước bằng cách xác định giới hạn trên chỉ báo 

100% và giới hạn dưới chỉ báo chuẩn hư hỏng. 

 

Chế độ BỘ NHỚ – MEMORY 

Để đo lường chiều dày nhanh và lưu các kết quả. Giá trị đọc có thể 

được phân cho các nhóm trước khi lưu, xem được trên màn hình và 

chỉnh sửa bằng cách thực hiện phép đo mới và lưu dữ liệu mới vào 

cùng các ô. 

Tất cả các chế độ đều được hỗ trợ lưu kết quả vào bộ nhớ. 

 

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

• Chỉ báo âm thanh. 

• Chỉ báo rung cảm. 

• Chỉ báo mức tín hiệu. 

• Chỉ báo mức pin. 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi chiều dày đo lường (đối với thép) Đầu dò S3567 2.5A0D10CL 

0.8 mm đến 300 mm 

Đầu dò D1771 4.0A0D12CL 

0.7 mm đến 300 mm 

Giá trị đại điện đo lường 0.1 & 0.01 mm (đến 99.99 mm) 

0.1 mm (từ 100.00 mm trở lên) 

Độ chính xác (X là giá trị đo lường thực tại) Chiều dày 0.70 đến 3.00 mm 

±(0.01 . Х + 0.1) mm 

Chiều dày 3.01 đến 99.99 mm 

±(0.01 . Х + 0.05) mm 

Chiều dày 100 đến 300 mm 

±(0.01 . Х + 0.1) mm 

Bán kính cong tối thiểu có thể kiểm tra được 10 mm 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm  500 m/s đến 19999 m/s 

Loại màn hình hiển thị TFT 

Nguồn cung cấp Pin có thể sạc lại  

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 9 giờ 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -20º C đến 50º C 

95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 161 mm x 70 mm x 24 mm 

Trọng lượng 210 gam 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1210 (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Mẫu chuẩn Thép không gỉ (khoảng 5750 m/s) dày 5 mm gắn liền trên thân máy chính. 

• Đầu dò loại S3567 2.5A0D10CL. 

• Đầu dò loại D1771 4.0A0D12CL. 

• Cáp kết nối đơn Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Cáp kết nối đôi Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bộ chuyển đổi adapter cho nguồn điện 220 V – USB. 

• Bao đựng máy đeo cổ tay. 

• Chai tiếp âm 0.1 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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THE 
WORLD’S 
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EMA  
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A1270 – Thiết bị công nghệ EMA đầu tiên trên thế giới 

       

Thiết bị đo chiều dày A1270 được hiện đại hóa với công nghệ phân cực điện từ cải tiến (Âm 

Điện Từ – Electro-Magnetic Acoustic – EMA) đầu tiên trên Thế Giới được triển khai đầy đủ 

trong các đầu dò EMA được thiết kế để đo chiều dày của các chi tiết với vật liệu hợp kim thép 

và nhôm mà không cần sử dụng chất lỏng làm tiếp âm. 

Lợi thế đáng kể của công nghệ mới này là không cần sử dụng một bộ nam châm vĩnh cửu 

trong các đầu dò EMA do đó đầu dò khi thực hiện kiểm tra sẽ không có sự bám dính chặt với 

các bề mặt đang được kiểm tra bằng thép sắt từ, và cho phép đầu dò EMA kéo quét trên bề 

mặt đang được kiểm tra mà các chip kim loại không bám dính vào bộ bảo vệ đầu dò, do đó 

kéo dài tuổi thọ của đầu dò. 

Đo chiều dày cho các chi tiết kim loại có lớp phủ chống ăn mòn hoặc sơn mà không cần phải 

loại bỏ chúng với các hiển thị kỹ thuật số, A-Scan hoặc mặt cắt B-Scan. 
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CÁC MỤC ĐÍCH 

• Đo chiều dày của các chi tiết được làm bằng thép, kim loại và hợp kim mà không cần 

phải sử dụng chất lỏng tiếp âm. 

• Không cần xử lý và làm sạch bề mặt. 

• Đánh giá mức độ dị hướng của vật liệu. 

 

CÁC TÍNH NĂNG 

• Phạm vi của các giá trị độ dày có thể đo được là từ 0.8 đến 100 mm. 

• Truy cập nhanh vào các chức năng kiểm soát. 

• Các thông số của đầu dò được chọn có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng mẫu 

hiệu chuẩn được tích hợp. 

• Tự động xác định vận tốc sóng âm trên chi tiết có chiều dày biết trước. 

• Cơ sở dữ liệu được cài đặt sẵn về các vận tốc ngang của các vật liệu cơ bản phù hợp 

để thêm vào các giá trị vận tốc. 

• Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu lên đến 50000 kết quả đo kỹ thuật số và 4000 A-Scan. 

• Màn hình màu TFT hiên thị thông tin lớn. 

• Khả năng thay đổi hướng của hình ảnh khi thiết bị được xoay 90º. 

• Kiểm soát được đèn nền. 
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• Pin Lithium có thể sạc lại được. 

• Chỉ báo mức pin đang sạc. 

• Thời gian hoạt động liên tục lên đến 9 giờ. 

• Chỉ báo âm thanh, ánh sáng và rung cảm. 

• Kết nối USB với PC để truyền dữ liệu. 

• Phần mềm lưu dữ liệu vào PC . 

• Tùy chọn thêm vỏ bọc có giá đỡ giúp cố định thiết bị một cách an toàn để làm việc thoải 

mái ở những nơi khó tiếp cận và ở độ cao. 

 

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

• Với thiết kế đầu dò EMA thế hệ mới được thay thế bằng xung điện từ (nam châm điện 

rung động tạo ra xung) nên không có sự bám dính chặc trên các bề mặt đang kiểm tra 

có vật liệu sắt từ, cũng như đảm bảo việc hoạt động an toàn của đầu dò và đơn giản hóa 

quá trình kéo quét, do đó đơn giản hóa việc sử dụng thiết bị trong quá trình kiểm tra UTM 

• Hai loại đầu dò EMA sóng ngang - với sự phân cực tỏa ra từ tâm (S7392 3.0A0D10ES) 

và tuyến tính (S7394 2.5A0R10Х10ES) được dựa trên công nghệ xung điện từ để phát 

triển, là được sử dụng. 

• Thiết bị A1270 có thể làm việc được với các đầu dò loại S7392 3.0A0D10ES và         

S7394 2.5A0R10Х10ES bằng cách kết nối một bộ chuyển đổi đặc biệt. 

• Các phép đo lường có thể được tiến hành mà không cần phải làm xử lý và làm sạch bề 

mặt chi tiết được kiểm tra và không cần sử dụng chất lỏng tiếp âm. 

• Đo chiều dày cho các chi tiết kim loại có các lớp phủ chống ăn mòn, nhựa, vecni, sơn và 

khác có chiều dày lên đến 1.5 mm (1500µm) mà không cần phải loại bỏ chúng. Màn hình 

thiết bị có thể hiển thị một giá trị chiều dày của chi tiết đang được kiểm tra mà không cần 

quan tâm đến lớp phủ nếu chiều dày lớp phủ là 1.5 mm tối đa và chiều dày của chi tiết 

đang kiểm tra là 15 mm tối đa. 

• Đầu dò có thể kéo quét trên bề mặt chi tiết đang được kiểm tra. 

• Có thể đo lường được qua khe hở không khí, bằng cách lắp các đầu dò EMAT loại S73 

series trong bộ di chuyển quét chuyên dụng. 

• Khẩu độ nhỏ của đầu dò EMA (8 mm) cho phép kiểm tra các ống có đường kính nhỏ từ 

15 mm trở lên. 

• Chế độ hiển thị cho kết quả đo lường dưới dạng giá trị kỹ thuật số hoặc ở chế độ có cả 

hình ảnh đồ họa tín hiệu A-Scan. 

• Chế độ B-Scan trên màn hình hiển thị profile của chi tiết đang được kiểm tra. 
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CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

 

Chế độ BỘ NHỚ – MEMORY 

 

Được sử dụng để đo chiều dày của chi tiết kiểm tra tại một điểm tiếp theo 

với hiển thị kết quả đã lưu trước đó (các nhóm - ô trong các nhóm - kết 

quả) trên màn hình thiết bị. 

Các kết quả đo lường kỹ thuật số có thể được xoay theo các vị trí ngang 

và dọc của màn hình. 

Tính năng: 

• Lựa chọn trước nhóm mà kết quả sẽ được lưu trong bất kỳ chế độ đo 

nào. Nhóm của các kết quả sẽ đơn giản hóa việc xem và phân tích 

thêm các kết quả nhận được. 

• Sửa kết quả đã lưu bằng các phép đo lặp lại sau đó ghi dữ liệu mới 

vào ô nhớ có thể sửa được. Bất kỳ kết quả đáng ngờ có thể ghi đè. 

 

Chế độ A-Scan 

 

Được sử dụng để thực hiện các phép đo lường với hình ảnh đồ họa của 

tín hiệu trên màn hình thiết bị ở dạng A-Scan. 

Các kết quả đo lường kỹ thuật số và tín hiệu A-Scan có thể được xoay 

theo các vị trí ngang và dọc của màn hình. 

Tính năng: 

• Chế độ cho phép loại bỏ các độ không đảm bảo đo lường do các bất 

liên tục trong vật liệu của chi tiết được kiểm tra. Các tín hiệu sẽ được 

hiển thị trên màn hình dưới dạng A-Scan, giới hạn đo lường phải được 

thiết lập trực tiếp trong quá trình làm việc. 
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• Lựa chọn các cách đo lường: 

 Điểm tín hiệu đầu tiên vượt qua cổng. 

 Điểm cao nhất trong cổng. 

 Giữa hai tín hiệu cao nhất trong cổng (chế độ đo qua 

lớp sơn phủ mà không cần loại bỏ nó). 

 Kết hợp các tín hiệu trong cổng (chức năng ACF – chức 

năng tương quan tự động). 

• Xem các phần đã chọn của tín hiệu, thông số hiện tại và cài đặt. 

Lưu hình ảnh A-Scan cùng với kết quả đo lường kỹ thuật số. 

 

Chế độ B-Scan 

 

Được sử dụng để tìm kiếm và phát hiện các lỗi ăn mòn trong quá trình 

đầu dò kéo quét cùng với hình ảnh đồ họa của B-Scan. 

Các kết quả đo lường kỹ thuật số và tín hiệu B-Scan có thể được xoay 

theo các vị trí ngang và dọc của màn hình. 

Tính năng: 

• Chụp ảnh màn hình đồ họa B-Scan khi thực hiện các phép đo lường 

với tốc độ lên tới 10 khung hình mỗi giây. 

• Thiết lập tốc độ di chuyển của đầu dò. 

• Thiết lập một số phép đo cho một khoảng cách cố định. 

• Hiển thị kết quả đo hiện tại, kết quả đo tối thiểu/tối đa. 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi chiều dày đo lường 

 

Đầu dò S3850 5.0A0D8ES       

1.0 mm đến 100 mm (cho nhôm) 

0.8 mm đến 100 mm (cho thép) 

Đầu dò S7394 2.5A0R10Х10ES 

0.8 mm đến 100 mm (cho nhôm) 

1.0 mm đến 30 mm (cho thép) 

Đo sự ước lượng đặc tính dị 

hướng của vật liệu 

Đầu dò S7392 3.0A0D10ES 

0.8 mm đến 70 mm (cho nhôm) 

1.0 mm đến 50 mm (cho thép) 

Đo lường các bề mặt có nhiệt độ 

cao lên đến 800º C 

Dải phạm vi tần số đầu dò hoạt động 2.5 MHz đến 5.0 MHz 

Độ chính xác (X là giá trị đo lường thực tại) ±(0.01 . Х + 0.1) mm 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm  1000 m/s đến 9999 m/s 

Số lượng kết quả có thể ghi được 50000 giá trị đo bằng số 

4000 đồ họa A-Scan 

Loại màn hình hiển thị 3.5” TFT màu 

Nguồn cung cấp Pin Lithium 13.2 V có thể sạc lại 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 9 giờ 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -30º C đến 50º C   

95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 190 mm x 87 mm x 40 mm 

Trọng lượng 900 gam 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1270 (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Mẫu chuẩn Hợp kim nhôm (khoảng 3120 m/s) dày 5 mm gắn liền trên thân máy chính. 

• Đầu dò EMA loại S3850 5.0A0D8ES (đã bao gồm cáp đúc liền). 

• Net adapter với cáp nguồn điện 220 V – 15 V. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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Thiết Bị Phát Hiện Khuyết Tật 

Với các dòng thiết bị siêu âm khuyết tật thuộc hãng ACS Group sẽ là giải pháp tối ưu giúp 

bạn đáp ứng được các ứng dụng từ đơn giản cho đến phức tạp. 

 Thiết bị có thể phát hiện các khuyết tật bên trong hoặc ngay trên bề mặt kim loại và nhựa 

với đầy đủ tính năng tiêu chuẩn hiện nay. 

 Với đầu dò sóng dọc biến tử kép có thể đo chiều dày chính xác từ 0.8 mm đến 50 mm. 

 Truy cập nhanh vào các chức năng: Ở bất kỳ chế độ hoạt động nào, phần dưới của màn 

hình sẽ có menu biểu tượng để truy cập đến các thiết lập và chức năng một cách nhanh 

chóng và thuận tiện. 

 Thủ tục hiệu chỉnh bán tự động: Việc điều chỉnh đúng góc và thời gian độ trễ trong nêm 

của đầu dò chỉ mất một vài phút, nên giúp người dùng thuận tiện và nhanh chóng cho các 

bước tiếp theo. 

 Thiết bị hoạt động được tại các điều kiện môi trường khắc nhiệt với nhiệt độ từ -30º C đến 

55º C và 95% độ ẩm tương đối tại 35º C. 

 Đặc biệt, với dòng tân tiến sử dụng công nghệ TFM và DFA giúp người vận hành có những 

hình ảnh quan sát trực quan hóa với các mặt cắt lớp màu B-Scan, C-Scan và D-Scan. 

A1211 Mini – Thiết bị siêu nhỏ gọn 

 

Thiết bị siêu âm phát hiện khuyết tật/đo chiều dày kim loại và nhựa loại nhỏ gọn cầm tay với 

đầy đủ chức năng. 

Nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ (chỉ với 230 gam, bao gồm cả pin) nên thiết bị 

dễ dàng sử dụng trong các điều kiện có không gian hạn hẹp, chật chội hoặc leo trèo. Với 

A1211 Mini, nó rất thích hợp và thuận tiện cho các thanh tra viên thực hiện các công việc 

Cross-Check hoặc cần kiểm tra nhanh để phát hiện khuyết tật. 

Ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào thanh tra viên cũng có thể làm chủ thiết bị ngay cả khi không 

cần đào tạo nhờ giao diện trực quan, menu đơn giản và dễ sử dụng để cài đặt nhanh và chọn 

các tham số cấu hình làm việc. 

Thiết bị có màn hình hiển thị thông tin có độ tương phản cao với khả năng thay đổi hướng 

hình ảnh nếu thiết bị được xoay 90º. 
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Màn hình có thể hiển thị A-scan và các thông tin bổ sung như: vận tốc sóng âm, chiều dày 

chi tiết đang được kiểm tra, tần số tín hiệu phản xạ, độ khuếch đại dB. 

Vỏ bọc phía sau có giá đỡ từ tính giúp cố định thiết bị một cách an toàn với bề mặt kim loại 

để làm việc thoải mái ở những nơi khó tiếp cận và ở độ cao. 

CÁC TÍNH NĂNG 

• Đo lường mức tín hiệu và tọa độ khuyết tật. 

• Có thể lựa chọn loại thước đo như: mm – độ sâu, μs – thời gian. 

• Truy cập nhanh vào các chức năng kiểm soát. 

• Cổng đo với ba mức tương ứng với mức độ đánh giá các khuyết tật được tìm thấy (chấp 

nhận, báo cáo, đánh giá) để định cỡ chính xác các khuyết tật của chi tiết đang kiểm tra. 

• Màn hình có thể hiển thị A-Scan và thông tin bổ sung: vận tốc sóng âm, chiều dày chi tiết 

đang được kiểm tra, tần số tín hiệu phản xạ, độ khuếch đại dB. 

• Chỉ báo vượt quá mức tham chiếu: màu sắc, âm thanh, độ rung cảm, mức pin. 

• Giá trị đại điện đo lường được chỉ định: 0,1 hoặc 1 mm. 

• Bao da mềm để bảo vệ thiết bị khỏi bám bẩn, bụi và nước. Và có thể buộc chặt được 

trên một tay để tiện lợi khi thực hiện công việc. 

 

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

• Khả năng thay đổi hướng hình ảnh trên màn hình nếu thiết bị được xoay 90º. 

• Cấu hình TCG kỹ thuật số cho phép hiển thị thông tin theo hướng ngang và dọc của 

hướng hình ảnh đang hiển thị trên màn hình thiết bị. 

      

• Menu cài đặt thuận tiện với tùy chọn lưu và tải cấu hình. Bộ nhớ lên đến 100 phép đo 

lường cho việc lưu, xem và xóa A-Scan. 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm  1000 m/s đến 14999 m/s 

Dải phạm vi tần số đầu dò hoạt động 0.5 MHz đến 15.0 MHz 

Dải phạm vi độ khuếch đại 0 đến 80 dB (tăng/giảm ±1 dB) 

Dải phạm vi đo lường cho tọa độ của khuyết tật 

đối với đầu dò chùm tia thẳng (trong thép) 

Đầu dò S3568 2.5A0D10CL      

7.0 mm đến 900 mm 

Đầu dò D1771 4.0A0D12CL      

2.0 mm đến 450 mm 

Độ chính xác đo lường của tọa độ khuyết tật đối 

với đầu dò chùm tia thẳng  

± (0.03 . H + 1.0) mm, H là giá trị 
độ sâu được đo lường thực tại 

Dải phạm vi đo lường cho tọa độ của khuyết tật 

đối với đầu dò chùm tia góc (trong thép) 

Đầu dò S5182 2.5А65D12CS   

2.0 mm đến 200 mm 

Đầu dò S5096 5.0А70D6CS      

2.0 mm đến 90 mm 

Độ chính xác đo lường của tọa độ khuyết tật đối 

với đầu dò chùm tia góc 

± (0.03 . H + 1.0) mm, H là giá trị 
độ sâu được đo lường thực tại 

± (0.03 . L + 1.0) mm, L là giá trị 
khoảng cách từ đầu dò đến 
khuyết tật đo lường thực tại 

Màn hình hiển thị TFT, 320 x 240 pixels 

Nguồn cung cấp pin Li-Pol 3.7 V có thể sạc lại 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 9 giờ 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -20º C đến 55º C 
95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 161 mm x 70 mm x 24 mm 

Trọng lượng 210 gam 

Giao diện truyền qua PC USB 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1211 Mini (đã bao gồm pin Li-Pol). 

• Cáp kết nối đơn Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Đầu dò sóng dọc 0º loại S3568 2.5A0D10CL (2.5 MHz). 

• Đầu dò sóng ngang 45º loại S5182 2.5А45D12CS (2.5 MHz). 

• Đầu dò sóng ngang 45º loại S5096 5.0А45D6CS (5.0 MHz). 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bộ chuyển đổi adapter cho nguồn điện 220 V – USB. 

• Bao đựng máy đeo cổ tay. 

• Chai tiếp âm 0.1 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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A1212 Master – Thiết bị cầm tay nhỏ gọn với A-Scan 

 

Thiết bị siêu âm phát hiện khuyết tật kim loại và nhựa loại nhỏ gọn cầm tay với đầy đủ tính 

năng tiêu chuẩn, mang lại hiệu quả và độ chính xác cao cho các phép đo lường. Với đầu dò 

biến tử kép có thể đo chiều dày chính xác từ 0.8 mm đến 50 mm. 

Tất cả các tính năng của một thiết bị siêu âm khuyết tật được cập nhật trong một thiết kế nhỏ 

gọn. Lý tưởng cho công việc ở những nơi khó tiếp cận. Có thể được sử dụng trong điều kiện 

có không gian hạn hẹp, chật chội nhờ trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ. Tiện dụng cho các 

công việc di chuyển nhiều. 

Vỏ nhựa chống sốc - thiết bị có thể được giữ bằng một tay. Màn hình màu lớn có độ tương 

phản cao với độ phân giải cao (640 x 480 pixels) cho phép bạn làm việc trong một thời gian 

dài mà không bị mỏi mắt. 

Nhận xét bằng giọng nói có thể được thêm vào ảnh chụp màn hình snapshot được lưu với 

sự trợ giúp của bộ Bluetooth (tùy chọn 2000). 

Thiết bị được gắn vào một miếng đệm đặc biệt có dây đeo trên vai/cổ để cả hai tay được rãnh 

và làm việc thoải mái ở những nơi khó khăn hoặc trên cao. 

Một bao da mềm đặc biệt bảo vệ thiết bị khỏi bám bẩn, bụi và nước, cũng như các tia nắng 

trực tiếp khi làm việc ngoài trời. 
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CÁC TÍNH NĂNG 

 

Các tính hiệu loại RF 

Thiết bị có thể hiển thị dưới dạng tín hiệu loại RF (tín hiệu 

vô tuyến) theo thời gian thực, giúp xem xét và đánh giá các 

pha tín hiệu một cách chi tiết, thực hiện kiểm tra với nhiều 

loại cấu trúc hạt có độ nhiễu cao và để phân biệt các tín hiệu 

từ các bề mặt phản xạ gần nhau. 

 

Digital TCG – TCG kỹ thuật số 

Cho phép sửa đổi tín hiệu, dựa trên một chức năng được 

thiết lập bởi 32 điểm trên đường giao nhau. Các điểm chế 

độ được thiết lập, sửa đổi và xóa ở chế độ chỉnh sửa TCG 

đặc biệt. Việc thiết lập TCG được thực hiện để các xung có 

chiều cao biên độ bằng nhau từ các bề mặt phản xạ có kích 

thước bằng nhau cung cấp kích thước chính xác của các 

khuyết tật thông qua toàn bộ chiều dày của chi tiết kiểm tra. 

 

DGS-diagrams – Các biểu đồ DGS 

Đối với đầu dò biến tử đơn hiển thị 3 đường cong trên màn 

hình đại diện cho các mức chấp nhận, báo cáo và đánh giá 

Diện tích tương đương của bất liên tục được đánh giá tự 

động.Tính năng này giúp bạn không phải đánh giá thủ công 

diện tích khuyết tật, tăng hiệu quả việc kiểm tra đáng kể. 

 

DAC-curves – Các đường cong DAC 

Đối với các đầu dò biến tử đơn hiển thị 3 đường cong trên 

màn hình đại diện cho các mức chấp nhận, báo cáo và đánh 

giá. Với tính năng này cho phép bạn ước tính chính xác tính 

hợp lệ của các khuyết tật được phát hiện theo các phương 

pháp kiểm tra siêu âm và quy phạm, quy chuẩn hiện hành. 

 

Xử lý các kết quả 

• Kết quả có thể được chuyển đến PC bên ngoài dưới dạng 

A-Scan cùng các thiết lập cho kiểm tra và tập tin nén. 

• Dữ liệu được nhận và lưu với phần mềm ADM 4. 

• Được kết nối với PC thông qua cổng USB tốc độ cao.  
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CÁC GIAO DIỆN TRỰC QUAN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG 

• Truy cập nhanh vào các chức năng: Ở bất kỳ chế độ hoạt động nào, phần dưới của 

màn hình sẽ có menu biểu tượng để truy cập đến các thiết lập và chức năng một cách 

nhanh chóng và thuận tiện. 

       

• Thư viện cấu hình lớn (100 biến thể): Thiết bị có thể được tùy chỉnh cho các tình huống 

và chi tiết khác nhau từ trong phòng thí nghiệm cho đến ngay tại hiện trường, người vận 

hành chỉ cần chọn đúng cấu hình từ menu. Tất cả các cài đặt được lưu trong bộ nhớ. 

• Bộ nhớ độc lập cho 2000 hình ảnh hiển thị (A-Scan với 

các thiết lập kiểm tra): Tại chế độ MENU tín hiệu và mô 

tả của nó được hiển thị ở phần trên của màn hình cho phép 

điều chỉnh thiết lập kiểm tra. 

 
 

• Có thể thêm nhận xét bằng giọng nói để lưu hình ảnh 

snapshot với sự trợ giúp của bộ Bluetooth (tùy chọn 

2000): Trong 20 giây, người dùng có thể ghi lại thông tin 

cần thiết về chi tiết kiểm tra với một tham chiếu đến khung 

hình A-Scan đã lưu. 

 

• Thủ tục hiệu chuẩn bán tự động: Việc điều chỉnh đúng 

góc và thời gian độ trễ trong nêm của đầu dò chỉ mất một 

vài phút, nên giúp người dùng thuận tiện và nhanh chóng 

cho các bước tiếp theo. 

 

 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm 500 m/s đến 14999 m/s 

Dải phạm vi tần số đầu dò hoạt động 0.5 MHz đến 15.0 MHz 

Dải phạm vi độ khuếch đại 0 đến 100 dB (tăng/giảm ±1 dB)  

Dải phạm vi đo lường cho tọa độ của khuyết tật 

đối với đầu dò chùm tia thẳng (trong thép) 

Đầu dò S3568 2.5A0D10CL      

7.0 mm đến 6000 mm 

Đầu dò D1771 4.0A0D12CL      

2.0 mm đến 3000 mm 
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Độ chính xác đo lường của tọa độ khuyết tật đối 

với đầu dò chùm tia thẳng      

± (0.02 . H + 1.0) mm, H là giá trị 
độ sâu được đo lường thực tại 

Dải phạm vi đo lường cho tọa độ của khuyết tật 

đối với đầu dò chùm tia góc (trong thép) 

Đầu dò S5182 2.5А65D12CS   

2.0 mm đến 1300 mm 

Đầu dò S5096 5.0А70D6CS      

2.0 mm đến 500 mm 

Độ chính xác đo lường của tọa độ khuyết tật đối 

với đầu dò chùm tia góc 

± (0.03 . H + 1.0) mm, H là giá trị 
độ sâu được đo lường thực tại 

± (0.03 . L + 1.0) mm, L là giá trị 
khoảng cách từ đầu dò đến 
khuyết tật đo lường thực tại  

Loại màn hình hiển thị TFT màu, 640 x 480 pixels 

Nguồn cung cấp Pin Lithium 11.1 V sạc lại được 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 9 giờ 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -30º C đến 55º C    
95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 260 mm x 157 mm x 43 mm 

Trọng lượng 0.8 kg 

 

BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1212 Master (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Cáp kết nối đơn Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Cáp kết nối đôi Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Đầu dò sóng dọc 0º loại S3568 2.5A0D10CL (2.5 MHz). 

• Đầu dò sóng dọc 0º loại D1771 4.0A0D12CL (4.0 MHz). 

• Đầu dò sóng ngang 45º loại S5182 2.5А45D12CS (2.5 MHz). 

• Đầu dò sóng ngang 45º loại S5096 5.0А45D6CS (5.0 MHz). 

• Net adapter với cáp nguồn điện 220 V – 15 V. 

• Cáp kết nối USB A – Micro B. 

• Mẫu chuẩn V2, dày 25 mm. 

• Bao đựng máy đeo vai/cổ.  

• Khung thép chóng đỡ máy chính. 
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• Chai tiếp âm 0.1 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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A1214 Expert – Thiết bị thông dụng với A-Scan 

 

Thiết bị siêu âm phát hiện khuyết tật kim loại và nhựa thuộc dạng thông dụng với đầy đủ tính 

năng tiêu chuẩn TCG – DGS – DAC, đặc biệt mang lại hiệu quả và độ chính xác cao cho các 

phép đo lường. Với đầu dò biến tử kép có thể đo chiều dày chính xác từ 0.8 mm đến 50 mm 

Màn hình màu TFT có độ tương phản cao với độ phân giải 640 x 480 pixels cho phép bạn 

làm việc trong một thời gian dài mà không bị mỏi mắt. 

Giao diện thân thiện và dễ sử dụng với các phím tắt. 

Ở bất kỳ chế độ hoạt động nào, phần dưới của màn hình có menu biểu tượng để truy cập các 

thiết lập và chức năng một cách nhanh chóng và tiện lợi. 

Với thủ tục hiệu chuẩn bán tự động giúp việc điều chỉnh đúng góc và thời gian độ trễ trong 

nêm của đầu dò chỉ mất một vài phút, nên giúp người dùng thuận tiện và nhanh chóng cho 

các bước tiếp theo. 

Nhận xét bằng giọng nói có thể được thêm vào ảnh chụp màn hình snapshot được lưu với 

sự trợ giúp của bộ Bluetooth (tùy chọn 2000). 

Thiết bị được gắn vào một miếng đệm đặc biệt có dây đeo trên vai/cổ để cả hai tay được rãnh 

và làm việc thoải mái ở những nơi khó khăn hoặc trên cao. 

Thời gian sử dụng pin 11.1 V liên tục không ít hơn 18 giờ nên giúp công việc kiểm tra không 

bị gián đoạn. 

Một bao da mềm đặc biệt bảo vệ thiết bị khỏi bám bẩn, bụi và nước, cũng như các tia nắng 

trực tiếp khi làm việc ngoài trời. 
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CÁC TÍNH NĂNG 

 

Các tính hiệu loại RF 

Thiết bị có thể hiển thị dưới dạng tín hiệu loại RF (tín hiệu vô 

tuyến) theo thời gian thực, giúp xem xét và đánh giá các pha 

tín hiệu một cách chi tiết, thực hiện kiểm tra với nhiều loại cấu 

trúc hạt có độ nhiễu cao và để phân biệt các tín hiệu từ các 

bề mặt phản xạ gần nhau. 

 

Digital TCG – TCG kỹ thuật số 

Cho phép sửa đổi tín hiệu, dựa trên một chức năng tùy ý được 

thiết lập bởi 32 điểm trên đường giao nhau. Các điểm chế độ 

được thiết lập, sửa đổi và xóa ở chế độ chỉnh sửa TCG đặc 

biệt. Việc thiết lập TCG được thực hiện để có được các xung 

có chiều cao biên độ bằng nhau từ các bề mặt phản xạ có 

kích thước bằng nhau cung cấp kích thước chính xác của các 

khuyết tật thông qua toàn bộ chiều dày của chi tiết kiểm tra. 

 

DGS-diagrams – Các biểu đồ DGS 

Đối với các đầu dò biến tử đơn hiển thị 3 đường cong trên 

màn hình đại diện cho các mức chấp nhận, báo cáo và đánh 

giá. Diện tích tương đương của bất liên tục là được đánh giá 

tự động. Với tính năng này giúp bạn không phải đánh giá thủ 

công diện tích khuyết tật nhằm tăng hiệu quả việc kiểm tra. 

 

DAC-curves – Các đường cong DAC 

Đối với các đầu dò biến tử đơn hiển thị 3 đường cong trên 

màn hình đại diện cho các mức chấp nhận, báo cáo và đánh 

giá. Với tính năng này cho phép bạn ước tính chính xác tính 

hợp lệ của các khuyết tật được phát hiện theo các phương 

pháp kiểm tra siêu âm và quy phạm, quy chuẩn hiện hành. 

 

Xử lý các kết quả 

• Kết quả có thể được chuyển đến PC bên ngoài dưới dạng 

A-Scan cùng các thiết lập cho kiểm tra và tập tin nén. 

• Dữ liệu được nhận và lưu với phần mềm ADM 4. 

• Được kết nối với PC thông qua cổng USB tốc độ cao. 
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CÁC GIAO DIỆN TRỰC QUAN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG 

• Truy cập nhanh vào các chức năng: Ở bất kỳ chế độ hoạt động nào, phần dưới của 

màn hình sẽ có menu biểu tượng để truy cập đến các thiết lập và chức năng một cách 

nhanh chóng và thuận tiện. 

                      

• Thư viện cấu hình lớn (100 biến thể): Thiết bị có thể được tùy chỉnh cho các tình huống 

và chi tiết khác nhau từ trong phòng thí nghiệm cho đến ngay tại hiện trường, người vận 

hành chỉ cần chọn đúng cấu hình từ menu. Tất cả các cài đặt được lưu trong bộ nhớ. 

• Bộ nhớ độc lập cho 2000 hình ảnh hiển thị (A-Scan với 

các thiết lập kiểm tra): Tại MENU tín hiệu và mô tả của nó 

được hiển thị phần trên của màn hình cho phép điều chỉnh 

thiết lập kiểm tra. 

 

• Có thể thêm nhận xét bằng giọng nói để lưu hình ảnh 

snapshot với sự trợ giúp của bộ Bluetooth (tùy chọn 

2000): Trong 20 giây, người dùng có thể ghi lại thông tin cần 

thiết về chi tiết kiểm tra với một tham chiếu đến khung hình 

A-Scan đã lưu. 

 

• Thủ tục hiệu chuẩn bán tự động: Việc điều chỉnh đúng góc 

và thời gian độ trễ trong nêm của đầu dò chỉ mất một vài 

phút, nên giúp người dùng thuận tiện & nhanh chóng cho các 

bước tiếp theo. 

 

 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm 500 m/s đến 14999 m/s 

Dải phạm vi tần số đầu dò hoạt động 0.5 MHz đến 15.0 MHz 

Dải phạm vi độ khuếch đại 0 đến 100 dB (tăng/giảm ±1 dB)  
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Dải phạm vi đo lường cho tọa độ của khuyết tật 

đối với đầu dò chùm tia thẳng (trong thép) 

Đầu dò S3568 2.5A0D10CL      

7.0 mm đến 6000 mm 

Đầu dò D1771 4.0A0D12CL      

2.0 mm đến 3000 mm 

Độ chính xác đo lường của tọa độ khuyết tật đối 

với đầu dò chùm tia thẳng 

± (0.02 . H + 1.0) mm, H là giá trị 
độ sâu được đo lường thực tại 

Dải phạm vi đo lường cho tọa độ của khuyết tật 

đối với đầu dò chùm tia góc  (trong thép)  

Đầu dò S5182 2.5А65D12CS   

2.0 mm đến 1300 mm 

Đầu dò S5096 5.0А70D6CS      

2.0 mm đến 500 mm 

Độ chính xác đo lường của tọa độ khuyết tật đối 

với đầu dò chùm tia góc 

± (0.03 . H + 1.0) mm, H là giá trị 
độ sâu được đo lường thực tại 

± (0.03 . L + 1.0) mm, L là giá trị 
khoảng cách từ đầu dò đến 
khuyết tật đo lường thực tại 

Loại màn hình hiển thị TFT màu, 640 x 480 pixels 

Nguồn cung cấp Pin Lithium 11.1 V có thể sạc lại 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 18 giờ 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -30º C đến 55º C    
95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 260 mm x 166 mm x 80 mm 

Trọng lượng 1.8 kg 

                                                    

BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1214 Expert (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Cáp kết nối đơn Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Cáp kết nối đôi Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Đầu dò sóng dọc 0º loại S3568 2.5A0D10CL (2.5 MHz). 

• Đầu dò sóng dọc 0º loại D1771 4.0A0D12CL (4.0 MHz). 

• Đầu dò sóng ngang 45º loại S5182 2.5А45D12CS (2.5 MHz). 

• Đầu dò sóng ngang 45º loại S5096 5.0А45D6CS (5.0 MHz). 

• Net adapter với cáp nguồn điện 220 V – 15 V. 
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• Cáp kết nối USB A – Micro B. 

• Mẫu chuẩn V2, dày 25 mm. 

• Bao đựng máy đeo vai/cổ.  

• Chai tiếp âm 0.1 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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A1525 Solo – Thiết bị cắt lớp với công nghệ TFM 

 

Thiết bị phát hiện khuyết tật A1525 Solo là một công cụ sử dụng công nghệ Mảng Pha TFM 

(Total Focusing Method – Phương Pháp Xử Lý Lấy Nét Tổng Thể) nhẹ và nhỏ gọn nhất 

trên thế giới hiện nay, đồng thời nó cũng có thể được vận hành như một thiết bị siêu âm 

khuyết tật cầm tay với kỹ thuật xung dội Pulse – Echo thông thường được sử dụng để kiểm 

tra cho các mục đích chung với các tính năng TCG, DGS và DAC. Thiết bị độc đáo này sử 

dụng các đầu dò Mảng Pha và Phương Pháp TFM cho xử lý tín hiệu để tạo ra hình ảnh chụp 

cắt lớp (hoặc khung ảnh) thay vì hiển thị S-Scan truyền thống được thấy trên các thiết bị phát 

hiện khuyết tật Mảng Pha thông thường hiện nay. Hình ảnh trên A1525 Solo dễ hiểu hơn 

nhiều và cung cấp cho người dùng phi kỹ thuật về khả năng hiểu thông tin được trình bày 

trên màn hình và cách nó liên quan đến phần chi tiết được kiểm tra. 

Khi thiết bị được tùy chọn kết nối với một bộ quét có mã hóa một trục, các dữ liệu D-Scan và 

C-Scan được thu thập và cung cấp chính xác cho bản đồ vị trí và định cỡ khuyết tật. D-Scan 

hiển thị chế độ xem mặt cắt ngang của chỉ thị thông qua mối hàn, và C-Scan hiển thị chế độ 

xem mặt cắt bên trên (plan) tương ứng của chỉ thị. Thông tin này có thể được ghi lại để xem 

xét và phân tích về sau. 

A1525 Solo là một công cụ chuyển tiếp tuyệt vời cho các UT inspector thông thường để tìm 

hiểu về những lợi ích của hình ảnh Mảng Pha. Nó cũng rất lý tưởng như một bộ công cụ sàn 

lọc cầm tay và nhẹ cung cấp các hình ảnh trực quan ban đầu để nghiên cứu sâu hơn với các 

phương pháp AUT hoặc NDT khác theo yêu cầu. 
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CÁC TÍNH NĂNG 

• Thiết bị phát hiện khuyết tật kết hợp giữa công nghệ Siêu Âm Thường UT (Ultrasonic 

Testing) với các tính năng TCG – DGS – DAC và Siêu Âm Mảng với tính năng TFM 

(Total Focusing Method) nhỏ gọn, tiện dụng và dễ dàng sử dụng. Với Phương Pháp Xử 

Lý Lấy Nét Tổng Thể – TFM dễ dàng thu thập dữ liệu của các bộ phận kiểm tra với hình 

ảnh hai hoặc ba chiều để đánh giá kết quả kiểm tra cho các mối hàn  vật đúc và rèn... 

• Hình ảnh chụp cắt lớp tổng thể bộ phận kiểm tra và kích thước các khuyết tật với hình 

ảnh B-Scan, và C & D-Scan (tùy chọn thêm ACS Scanner) giúp đánh giá chính xác kết 

quả kiểm tra cho các ống có đường kính nhỏ cho đến các mối hàn mặt phẳng dạng tấm 

• Tất cả các tính năng của một thiết bị phát hiện khuyết tật TFM và UT thường được cập 

nhật trong một thiết kế nhỏ gọn bên trong vỏ nhựa chống sốc với trọng lượng chỉ 800 

gam. Lý tưởng cho công việc ở những nơi khó tiếp cận. Có thể được sử dụng trong điều 

kiện có không gian hạn hẹp, chật chội nhờ trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ. Tiện dụng 

cho các công việc di chuyển nhiều. 

• Công nghệ tái tạo hình ảnh Multi-SAFT cung cấp khả năng phát hiện khuyết tật độc đáo 

và độ phân giải vùng không gian lưới đặc biệt. Chức năng phân tích và hình ảnh bổ sung 

được cung cấp bởi phần mềm trực quan độc quyền INTROVIEW của ACS Group như: 

➢ Trình hướng dẫn Wizard cấu hình mối hàn cho các chi tiết hàn thông thường. 

➢ Chế độ xem 2D: Các mặt cắt B, C & D-Scan, toàn bộ thể tích cổng đo. 

➢ Các con trỏ 2D được đồng bộ hóa cho tương tác định cỡ khuyết tật. 

➢ Chế độ xem 3D: Hình chiếu cường độ sáng tối đa cho bản đồ làm mịn bề mặt theo 

ISO – ISO Surface Texture Mapping Maximum Intensity Projection 
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CÁC CHẾ ĐỘ TRỰC QUAN HÓA KIỂM TRA 

A1525 Solo cung cấp 5 chế độ hiển thị trực quan hóa cho các bất liên tục khi kiểm tra. Chế 

độ được chọn tùy thuộc vào mục đích và đặc tính của đối tượng kiểm tra. Các chế độ được 

đánh dấu bằng các biểu tượng đặc biệt như tại bảng mô tả bên dưới 

Biểu    

tượng 

Đối tượng       

kiểm tra 

Loại   

phản xạ 

Hướng sóng 

âm truyền 

Mục đích                   

sử dụng 

 

Chế độ không biết 

chiều dày 

Điểm Trực tiếp Phù hợp cho chi tiết có 

hình dạng không đều và 

phức tạp, không có 

chiều dày nhất định 

hoặc có bề mặt đáy thô 

 

Chế độ dạng tấm 

với chiều dày 

khoảng từ 10 mm 

đến 100 mm 

Điểm Trực tiếp và 

được phản xạ 

lần tiếp theo 

Phù hợp cho chi tiết có 2 

bề mặt song song với 

chiều dày đã biết trước  

 

Chế độ bề mặt với 

chiều dày nhỏ hơn 

10 mm 

Điểm Trực tiếp Phù hợp cho chi tiết có 2 

bề mặt song song với 

chiều dày mỏng đã biết 

và cần phát hiện các 

khuyết tật gần bề mặt 

 

Chế độ phản xạ 

thẳng đứng với 

chiều dày nhỏ hơn 

100 mm 

Mặt phẳng Trực tiếp và 

được phản xạ 

lần tiếp theo 

Phù hợp cho chi tiết có 2 

bề mặt song song và để 

phát hiện các khuyết tật 

có dạng định hướng 

theo chiều dọc và bề mặt 

phẳng (VD: LOSWF) 

 

Chế độ đa thuật 

toán với chiều dày 

nhỏ hơn 100 mm 

Thể tích Trực tiếp và 

được phản xạ 

lần tiếp theo 

Chế độ phổ biến phù 

hợp cho chi tiết có 2 bề 

mặt song song với chiều 

dày đã biết trước và cho 

hầu hết các loại khuyết 

tật cần được phát hiện 
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CÁC ĐẦU DÒ MẢNG HỘI TỤ KỸ THUẬT SỐ 

• М9060 4.0V0R40X10CL 

Đầu dò mảng loại sóng dọc bao gồm 16 biến tử với tần số hoạt động trung tâm là 4 MHz 

khẩu độ 40 x 10 mm và vùng quét khuyến nghị là ±50º. Nó được sử dụng để kiểm tra các 

chi tiết có vật liệu bằng kim loại và nhựa. Kích thước tổng thể 90 mm x 42 mm x 22 mm 

với trọng lượng không lớn hơn 200 gam (đã bao gồm cáp kết nối), và nhiệt độ hoạt động 

từ -20º C đến 45º C. 

• М9065 4.0V60R40X10CS 

Đầu dò mảng loại sóng ngang bao gồm 16 biến tử với tần số hoạt động trung tâm là 

4MHz, pitch 2.5 mm, khẩu độ 40 x 10 mm và vùng quét khuyến nghị từ 35º đến 80º. Nó 

được sử dụng để kiểm tra cho các mối hàn bao gồm cả vật liệu thép không gỉ loại 

Austenitic. Đầu dò này rất đặc sắc bởi sự vắng mặt của một lăng kính khúc xạ lớn. Kích 

thước tổng thể 90 mm x 42 mm x 22 mm, với trọng lượng không lớn hơn 200 gam (đã 

bao gồm cáp kết nối), và nhiệt độ hoạt động từ -20º C đến 45º C. 

• M9170 4.0V60R26X10CS 

Đầu dò mảng loại sóng ngang bao gồm 16 biến tử với tần số hoạt động trung tâm 4 MHz 

pitch 1.6 mm, khẩu độ 26 x 10 mm và kiểu quét quạt khuyến nghị từ 35º đến 80º. Được 

sử dụng để kiểm tra các mối hàn. Khẩu độ âm được giảm bớt là một tính năng đặc biệt 

cho phép kiểm tra các chi tiết khác nhau ở những vị trí khó tiếp cận và để giảm thiểu việc 

chuẩn bị bề mặt khu vực gần mối hàn. Kích thước tổng thể 32 mm x 18 mm x 44 mm, với 

trọng lượng không lớn hơn 170 gam (đã bao gồm cáp kết nối), và nhiệt độ hoạt động từ 

-20º C đến 45º C. 

• M9171 4.0V0R26X10CL 

Đầu dò mảng loại sóng dọc bao gồm 16 phần tử với tần số hoạt động trung tâm 4 MHz 

khẩu độ 26 x 10 mm và kiểu quét quạt khuyến nghị từ -30º đến +30º. Khẩu độ âm được 

giảm bớt là một tính năng đặc biệt cho phép kiểm tra các chi tiết khác nhau ở những vị 

trí khó tiếp cận. Kích thước tổng thể 32 mm x 18 mm x 44 mm, với trọng lượng không lớn 

hơn 170 gam (đã bao gồm cáp kết nối), và nhiệt độ hoạt động từ -20º C đến 45º C. 

Các module nêm tạo sóng âm có thể được thay thế khi chúng bị mài mòn bởi người dùng 

mà không cần phải thao tác nhiều. 

Và các module nêm tạo sóng âm có thể được tùy chọn theo từng bề mặt cong để phù 

hợp cho kiểm tra với các đường kính khác nhau của đường ống 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm 1000 m/s đến 10000 m/s 

Dải phạm vi tần số đầu dò hoạt động 1.0 MHz đến 10 MHz 

Độ lệch các tần số hoạt động ước lượng ±10%  

Số kênh/biến tử mảng sử dụng   16 

Dải phạm vi độ khuếch đại 0 đến 80 dB  

Phạm vi làm việc đối với các đầu dò UT 

- Đối với sóng dọc (trong thép) 

• Dải chiều dày đo lường 

• Giới hạn sai số tuyệt đối cơ bản cho phép đối 

với hiệu chuẩn chiều dày 

• Dải hiệu chuẩn độ sâu khuyết tật 

• Giới hạn sai số tuyệt đối cơ bản cho phép đối 

với độ sâu khuyết tật 

 

 

4 mm đến 900 mm 

± (0.01 . T + 0.2) mm, T là giá trị 

đo lường thực tại 

7 mm đến 180 mm 

± (0.01 . D + 0.2) mm, D là giá trị 

đo lường thực tại 

- Đối với sóng ngang 60º (trong thép) 

• Phạm vi tọa độ khuyết tật 

➢ Độ sâu 

➢ Khoảng cách bề mặt 

• Giới hạn sai số tuyệt đối cơ bản cho phép đối 

với tọa độ khuyết tật 

➢ Độ sâu 

 

➢ Khoảng cách bề mặt 

 

 

3 mm đến 40 mm 

5 mm đến 75 mm 

 

 

± (0.03 . D + 1) mm, D là giá trị 

đo lường thực tại tại 

± (0.03 . SD + 1) mm, SD là giá 

trị đo lường thực tại  

- Đối với sóng ngang 70º (trong thép): 

• Phạm vi tọa độ khuyết tật 

➢ Độ sâu 

➢ Khoảng cách bề mặt  

• Giới hạn sai số tuyệt đối cơ bản cho phép đối 

với tọa độ khuyết tật 

➢ Độ sâu 

 

➢ Khoảng cách bề mặt 

 

 

3 mm đến 40 mm 

7 mm đến 100 mm 

 

 

± (0.03 . D + 1) mm, D là giá trị 

đo lường thực tại 

± (0.03 . SD + 1) mm, SD là giá 

trị đo lường thực tại 
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Phạm vi làm việc đối với các đầu dò mảng AA 

- Đối với sóng dọc đầu dò M9060 và M9171 

(trong thép) 

• Phạm vi tọa độ khuyết tật 

• Giới hạn sai số tuyệt đối cơ bản cho phép đối 

với chiều sâu khuyết tật 

        

 

 

10 mm đến 90 mm 

± (0.03 . D + 1) mm, D là giá trị 

đo lường thực tại 

- Đối với sóng ngang đầu dò M9065 và M9170 

(trong thép) 

• Phạm vi tọa độ khuyết tật 

➢ Độ sâu 

➢ Khoảng cách bề mặt 

• Giới hạn sai số tuyệt đối cơ bản cho phép đối 

với tọa độ khuyết tật 

➢ Độ sâu 

 

➢ Khoảng cách bề mặt 

 

 

 

6 mm đến 80 mm 

6 mm đến 80 mm 

 

 

± (0.03 . D + 1) mm, D là giá trị 

đo lường thực tại 

± (0.03 . SD + 1) mm, SD là giá 

trị đo lường hiện tại 

Loại màn hình hiển thị TFT màu, 640 x 480 pixels 

Nguồn cung cấp Pin Lithium 11.1 V có thể sạc lại 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 5 giờ  

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -10º C đến 55º C  

95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 260 mm x 157 mm x 43 mm 

Trọng lượng 0.8 kg 

                 

BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1525 Solo (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Đầu dò mảng sóng ngang loại M9065 4.0V60R40Х10CS (cáp kết nối đúc liền dài 1.4 m). 

• Đầu dò mảng sóng ngang loại M9170 4.0V70R26X10CS (cáp kết nối đúc liền 1.4 m). 

• Net adapter với cáp nguồn điện 220 V – 15 V. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bao đựng máy đeo vai/cổ. 
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http://www.saigonic.com/


  

ACOUSTIC CONTROL SYSTEMS – ACS GROUP 
Instruments For Non-Destructive Testing Of Metals, Plastics And Concrete 

        
www.acs-international.com 

Vietnam www.saigonic.com 

ACS-Solutions GmbH  – Science Park 2 – 66123 Saarbrücken – Germany 

Cell: 0989 052 896 for Concrete, Rock – 0938 456 654 for Metals, Plastics 

  

Rev.2 – Pg.44 

• Khung thép chóng đỡ máy chính. 

• Chai tiếp âm 0.1 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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A1550 IntroVisor – Thiết bị cắt lớp với công nghệ TFM 

 

Thiết bị siêu âm phát hiện khuyết tật sử dụng công nghệ TFM (Total Focusing Method – 

Phương Pháp Xử Lý Lấy Nét Tổng Thể) trực quan hóa cấu trúc bên trong của chi tiết được 

kiểm tra dưới dạng hình ảnh mặt cắt lớp theo thời gian thực (B-Scan) giúp cho việc giải thích 

các kết quả dễ dàng hơn nhiều so với các thiết bị siêu âm khuyết tật truyền thống. 

A1550 IntroVisor sử dụng các loại mảng ghép nối phát/nhận khác nhau có thể so sánh theo 

kích thước với đầu dò truyền thống. Nhờ thuật toán điều khiển đặc biệt được nghiên cứu bới 

ACS, mảng ghép nối phát/nhận (Antenna Array – AA) có thể thay thế toàn bộ các đầu dò tiêu 

chuẩn thường được sử dụng cho kiểm tra. 

Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý lấy nét trực quan hóa DFA đến mọi điểm của bộ phần 

kiểm tra được hiển thị, mang lại hiệu quả cao và kết quả tốt nhất cho độ phân giải không gian 

và độ nhạy. 

A1550 IntroVisor được thiết kế gọn nhẹ và dễ sử dụng để giải quyết và đáp ứng hầu hết việc 

phát hiện khuyết tật nhanh chóng và hiệu quả tại các chi tiết có vật liệu bằng kim loại, nhựa 

và composite với kết quả rất chi tiết. 

Phần mềm Introview Metal đặc biệt để tái tạo 3D cho các mối hàn nối. 

 

CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT 

• Tái thiết cấu trúc bên trong chi tiết kiểm tra dưới dạng hình ảnh mặt cắt theo thời gian 

thực (B-Scan). 

• Tăng cường độ phân giải và độ nhạy. 

• Khả năng cải thiện đo lường kích thước khuyết tật giúp công việc hiệu quả hơn. 

• Có thể hoạt động như một thiết bị siêu âm khuyết tật truyền thống (A-Scan) bằng cách 

chuyển đổi nhanh với một phím tắt. 
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• Chế độ quét mối hàn với C-Scan và có thể lưu kết quả vào bộ nhớ trên thiết bị. 

• Màn hình hiển thị màu TFT lớn thể hiện rõ hình ảnh đồ họa của bộ phận cho tiết kiểm tra, 

mức tín hiệu và tọa độ. 

• Dễ dàng làm chủ thiết bị nhờ giao diện trực quan thân thiện với người dùng với các phím 

tắt để chuyển nhanh đến các cài đặt, thông số và điều khiển chính. 

Phần mềm đặc biệt giúp nhận dữ liệu từ thiết bị để xử lý chúng, ghi lại dưới dạng biểu đồ 

và tín hiệu xung dội và để kích hoạt. 

 

CÁC CHỨC NĂNG 

• Thay đổi vị trí thước đo và khu vực hình ảnh liên quan đến tâm của đầu dò. 

• 5 chế độ trực quan hóa kiểm tra được tùy chọn để phù hợp với loại khuyết tật cần phát 

hiện và chi tiết kiểm tra. 

• Hai cổng 2D có thể điều chỉnh được đầy đủ. 

• Cài đặt, lưu và lựa chọn cấu hình cho mọi đối tượng cần kiểm tra. 

• Hệ thống 2D điều chỉnh độ nhạy không gian để tìm và đánh giá các khuyết tật nhỏ theo 

các điều chỉnh thực tế, và để định kích thước các khuyết tật chính xác hơn ở toàn bộ bề 

mặt của chi tiết kiểm tra. 

• Quét dọc theo các mối hàn với bộ mã hóa (tùy chọn) cung cấp hình ảnh theo thời gian 

thực về cấu trúc bên trong của chi tiết kiểm tra dưới dạng C/D-Scan. 

• Hiển thị các hình ảnh tương ứng của khuyết tật theo chiều dọc. 

 

CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

 Chế độ cắt lớp Tomograph 

• Cung cấp công việc với các mảng và xây dựng thời gian thực của ảnh cắt lớp. Ở chế độ 

này, không chỉ hiển thị hình ảnh B-Scan mà tất cả thông tin như chỉ báo của các cổng 

con trỏ, số liệu đo lường... cũng được bao gồm. 

• Cung cấp 5 chế độ hiển thị trực quan hóa cho các bất liên tục khi kiểm tra. Chế độ được 

chọn tùy thuộc vào mục đích và đặc tính của đối tượng kiểm tra. Các chế độ được đánh 

dấu bằng các biểu tượng đặc biệt như tại bảng mô tả bên dưới. 
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Biểu 

tượng 

Đối tượng       

kiểm tra 

Loại   

phản xạ 

Hướng sóng 

âm truyền 

Mục đích                    

sử dụng 

 

Chế độ không biết 

chiều dày 

Điểm Trực tiếp Phù hợp cho chi tiết có 

hình dạng không đều và 

phức tạp, không có chiều 

dày nhất định hoặc có bề 

mặt đáy thô 

 

Chế độ dạng tấm 

với chiều dày 

khoảng từ 10 mm 

đến 100 mm 

Điểm Trực tiếp và 

được phản xạ 

lần tiếp theo 

Phù hợp cho chi tiết có 2 

bề mặt song song với 

chiều dày đã biết trước  

 

Chế độ bề mặt với 

chiều dày nhỏ hơn 

10 mm 

Điểm Trực tiếp Phù hợp cho chi tiết có 2 

bề mặt song song với 

chiều dày mỏng đã biết 

và cần phát hiện các 

khuyết tật gần bề mặt 

 

Chế độ phản xạ 

thẳng đứng với 

chiều dày nhỏ hơn 

100 mm 

Mặt 

phẳng 

Trực tiếp và 

được phản xạ 

lần tiếp theo 

Phù hợp cho chi tiết có 2 

bề mặt song song và để 

phát hiện các khuyết tật 

có dạng định hướng theo 

chiều dọc và bề mặt 

phẳng (VD: LOSWF) 

 

Chế độ đa thuật 

toán với chiều dày 

nhỏ hơn 100 mm 

Thể tích Trực tiếp và 

được phản xạ 

lần tiếp theo 

Chế độ phổ biến phù hợp 

cho chi tiết có 2 bề mặt 

song song với chiều dày 

đã biết trước và cho hầu 

hết các loại khuyết tật 

cần được phát hiện 
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 Chế độ quét Scanner 

• Cung cấp công việc với bộ mã hóa (tùy chọn thêm) khi quét dọc theo mối hàn. 

• C-Scan và D-Scan được hiển thị theo thời gian thực. 

• Khi tìm thấy khuyết tật kích thước thực của nó sẽ được đánh giá bằng một con trỏ di 

chuyển theo ba tọa độ (khoảng cách, chiều dài, chiều sâu) giúp dễ dàng xác định vị trí 

của khuyết tật và ước tính độ dài thông thường của nó. 

• Có thể hiển thị B-Scan trong khi di chuyển con trỏ định hướng theo chiều dọc trên hình 

ảnh được dựng lại để tạo ra hình ảnh rõ ràng về cấu trúc bên trong của chi tiết kiểm tra. 

 Chế độ dò khuyết tật Flaw Detector 

• Ở chế độ này, thiết bị hoạt động như thiết bị dò khuyết tật truyền thống với các bộ đầu 

dò sóng dọc và ngang. Tín hiệu được hiển thị dưới dạng A-Scan. 

• Nó có tất cả các tính năng của một thiết bị siêu âm truyền thống như DGS, TCG và DAC 

cổng kỹ thuật số đa cấp, dạng lập trình của xung phát xạ, ... 

• Chế độ này cung cấp đánh giá chính xác các khuyết tật được phát hiện theo các quy định 

và tài liệu liên quan thực tế. 

 
Chế độ biểu đồ DGS hai chiều kích thước trong chế độ cắt lớp 

• Đây là tính năng tính toán tự động diện tích tương đương của bất liên tục, được mô 

phỏng lại chi tiết cho các lỗ khoan đáy bằng. 

• Chức năng này cho phép người vận hành ước tính chính xác tính hợp lệ của các khuyết 

tật được phát hiện, theo các phương pháp kiểm tra siêu âm và quy chuẩn hiện hành. 
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 Chế độ thiết lập Setup 

• Chế độ này được sử dụng để thiết lập và chọn tham số và cấu hình làm việc. 

• Có thể tạo một số cấu hình làm việc cho các đối tượng kiểm tra khác nhau lưu chúng 

dưới các tên khác nhau. 

 

 Các tính năng khác được thêm vào 

• Tính năng A-SCAN trong chế độ cắt lớp TOMOGRAPH được cung cấp để trực quan hóa 

tín hiệu xung A-Scan, đồ thị được vẽ bằng một đường thẳng của mặt cắt ngang kiểm 

soát được. Nó cũng đánh giá độ sâu và góc của đầu dò, đảm bảo việc lựa chọn chính 

xác và nhanh chóng duy nhất một đầu dò khi chuyển sang chế độ siêu âm thông thường 

• Đo mức tín hiệu và tọa độ của các bề mặt phản xạ ở mọi điểm trên ảnh cắt lớp B-Scan. 

• Thiết lập thước đo và vị trí của khu vực trực quan hóa liên quan đến đầu dò mảng AA 

đang được sử dụng cho kiểm tra. 

• Hai cổng 2D có thể điều chỉnh hoàn toàn để tự động đo tọa độ của khuyết tật. 

• Kiểm soát trực tuyến on-line cho một ảnh chụp cắt lớp B-Scan tương phản. 

• Lựa chọn được màu sắc cho ảnh cắt lớp B-Scan. 

• Tạo, lưu và chọn cài đặt cho một đối tượng kiểm tra cụ thể. 

• Lưu và xem ảnh cắt lớp B-Scan và tín hiệu phản hồi từ bộ nhớ trong của thiết bị. 

• Hiệu chuẩn độ nhạy bán tự động bằng các mẫu chuẩn. 

• Hệ thống 2D điều chỉnh độ nhạy không gian để tìm và đánh giá các khuyết tật nhỏ theo 

các tài liệu điều chỉnh thực tế và để định cỡ kích thước khuyết tật chính xác ở toàn bộ bề 

mặt của đối tượng kiểm tra. 

• Kiểm tra trong hệ thống ước lượng phản xạ ba cấp “Kiểm tra – Báo cáo – Chấp nhận” 

với sự thay đổi màu sắc các mức ảnh cắt lớp và so sánh tự động với mức tham chiếu. 
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CÁC ĐẦU DÒ MẢNG HỘI TỤ KỸ THUẬT SỐ 

• М9060 4.0V0R40X10CL 

Đầu dò mảng loại sóng dọc bao gồm 16 biến tử với tần số hoạt động trung tâm là 4 MHz 

khẩu độ 40 x 10 mm và vùng quét khuyến nghị là ±50º. Nó được sử dụng để kiểm tra các 

chi tiết có vật liệu bằng kim loại và nhựa. Kích thước tổng thể 90 mm x 42 mm x 22 mm 

với trọng lượng không lớn hơn 200 gam (đã bao gồm cáp kết nối), và nhiệt độ hoạt động 

từ -20º C đến 45º C. 

• М9065 4.0V60R40X10CS 

Đầu dò mảng loại sóng ngang bao gồm 16 biến tử với tần số hoạt động trung tâm là 4 

MHz, pitch 2.5 mm, khẩu độ 40 x 10 mm và vùng quét khuyến nghị từ 35º đến 80º. Nó 

được sử dụng để kiểm tra cho các mối hàn bao gồm cả vật liệu thép không gỉ loại 

Austenitic. Đầu dò này rất đặc sắc bởi sự vắng mặt của một lăng kính khúc xạ lớn. Kích 

thước tổng thể 90 mm x 42 mm x 22 mm, với trọng lượng không lớn hơn 200 gam (đã 

bao gồm cáp kết nối), và nhiệt độ hoạt động từ -20º C đến 45º C. 

• M9170 4.0V60R26X10CS 

Đầu dò mảng loại sóng ngang bao gồm 16 biến tử với tần số hoạt động trung tâm 4 MHz 

pitch 1.6 mm, khẩu độ 26 x 10 mm và kiểu quét quạt khuyến nghị từ 35º đến 80º. Được 

sử dụng để kiểm tra các mối hàn. Khẩu độ âm được giảm bớt là một tính năng đặc biệt 

cho phép kiểm tra các chi tiết khác nhau ở những vị trí khó tiếp cận và để giảm thiểu việc 

chuẩn bị bề mặt khu vực gần mối hàn. Kích thước tổng thể 32 mm x 18 mm x 44 mm, với 

trọng lượng không lớn hơn 170 gam (đã bao gồm cáp kết nối), và nhiệt độ hoạt động từ 

-20º C đến 45º C. 

• M9171 4.0V0R26X10CL 

Đầu dò mảng loại sóng dọc bao gồm 16 phần tử với tần số hoạt động trung tâm 4 MHz 

khẩu độ 26 x 10 mm và kiểu quét quạt khuyến nghị từ -30º đến +30º. Khẩu độ âm được 

giảm bớt là một tính năng đặc biệt cho phép kiểm tra các chi tiết khác nhau ở những vị 

trí khó tiếp cận. Kích thước tổng thể 32 mm x 18 mm x 44 mm, với trọng lượng không lớn 

hơn 170 gam (đã bao gồm cáp kết nối), và nhiệt độ hoạt động từ -20º C đến 45º C. 

Các module nêm tạo sóng âm có thể được thay thế khi chúng bị mài mòn bởi người dùng 

mà không cần phải thao tác nhiều. 

Và các module nêm tạo sóng âm có thể được tùy chọn theo từng bề mặt cong để phù 

hợp cho kiểm tra với các đường kính khác nhau của đường ống. 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Kích thước điểm ảnh 156 x 156 pixel 

Khoảng cách dựng các điểm ảnh chụp 0.1 mm đến 2.0 mm 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm 1000 m/s đến 10000 m/s 

Dải phạm vi tần số đầu dò hoạt động 1.0 MHz đến 10 MHz 

Độ lệch các tần số hoạt động ước lượng ±10%  

Số kênh/biến tử mảng sử dụng   16 

Dải phạm vi độ khuếch đại 0 đến 100 dB  

Giới hạn sai số tuyệt đối cơ bản cho phép đối với tỷ 

lệ biên độ tín hiệu trên đầu vào của bộ thu 

± 0.5 dB 

Dải phạm vi đo lường độ sâu khuyết tật đối với các 

đầu dò UT (trong thép) 

- Đối với sóng dọc 0º 

• S3568 2.5A0D10CL 

• D1771 4.0A0D12CL 

- Đối với sóng ngang góc 65º và 70º 

• S5182 2.5A65D12CS 

• S5096 5.0A70D6CS  

Dải phạm vi đo lường độ sâu 

khuyết tật đối với các đầu dò UT  

Đối với sóng dọc 

7 mm đến 7200 mm 

2 mm đến 7200 mm 

 

2 mm đến 1600 mm 

2 mm đến 1300 mm 

Dải phạm vi đo lường độ sâu khuyết tật đối với các 

đầu dò mảng (trong thép) 

- Đối với sóng dọc 

• М9060 4.0V0R40X10CL 

• М9171 4.0V0R26X10CL 

- Đối với sóng ngang góc 

• M9065 4.0V60R40Х10CS  

• M9170 4.0V60R26X10CS 

Dải phạm vi đo lường độ sâu 

khuyết tật đối với các đầu dò UT  

Đối với sóng dọc 

7 mm đến 300 mm 

2 mm đến 300 mm 

 

2 mm đến 300 mm 

2 mm đến 300 mm 

Loại màn hình hiển thị TFT màu, 640 x 480 pixels 

Nguồn cung cấp Pin Lithium 11.1 V Có thể sạc lại 

Thời gian sử dụng liên tục, không ít hơn 8.0 giờ  

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -10º C đến 55º C    

95% độ ẩm tương đối 

Kích thước tổng thể 260 mm x 166 mm x 80 mm 

Trọng lượng 1.8 kg 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1550 IntroVisor (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Đàu dò mảng sóng dọc loại M9060 4.0V0R40Х10CL (cáp kết nối đúc liền dài 1.4 m). 

• Đầu dò mảng sóng ngang loại M9065 4.0V60R40Х10CS (cáp kết nối đúc liền dài 1.4 m). 

• Đầu dò mảng sóng ngang loại M9170 4.0V70R26X10CS (cáp kết nối đúc liền dài 1.4 m). 

• Cáp kết nối đơn Lemo 00 to Lemo 00 dài 1.2 m. 

• Đầu dò sóng dọc 0º loại S3568 2.5A0D10CL (2.5 MHz). 

• Đầu dò sóng ngang 45º loại S5182 2.5А45D12CS (2.5 MHz). 

• Đầu dò sóng ngang 45º loại S5096 5.0А45D6CS (5.0 MHz). 

• Net adapter với cáp nguồn điện 220 V – 15 V. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Mẫu chuẩn V2, dày 25 mm. 

• Bao đựng máy đeo vai/cổ.  

• Chai tiếp âm 0.1 kg với dải nhiệt độ làm việc từ -30º C đến 100º C. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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THE 
WORLD’S 

FIRST 

TESTING 
INSTRUMENT 

ULTRASONIC 
VELOCITY  

THIẾT BỊ SIÊU ÂM CHO KIỂM TRA BÊ-TÔNG, ĐÁ VÀ KHÁC 

Thiết Bị Đo Kiểm Sóng Âm 

 Đo kiểm thời gian và vận tốc truyền sóng âm và đồng thời cho phép đo lường chiều dày 

độ sâu vết nứt trong Bê-tông, Bê-tông cốt thép, đá và khác. 

 Việc thực hiện kiểm tra với loại đầu dò dạng khô nên không cần phải sử dụng chất tiếp 

âm do đó giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian. 

 Thiết bị có thể hoạt động tại các điều kiện môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ từ -20º C 

đến 55º C, độ ẩm tương đối 95% tại 35º C. 

A1410 PULSAR – Thiết bị đo kiểm sóng âm đầu tiên trên thế giới 

                  

Thiết bị đo kiểm thời gian và vận tốc truyền sóng âm đầu tiên trên thế giới cho đánh giá chất 

lượng các kết cấu Bê-tông tại hiện trường mà không cần phải sử dụng chất tiếp âm có khả 

năng truyền xuyên qua với dải phạm vi có thể lên đến 2.5 m. 

Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và dễ sử dụng để đánh giá chất lượng Bê-tông tuân thủ theo các 

tiêu chuẩn quốc tế. 

Thiết bị được làm bằng nhựa nhẹ chống va đập và vận hành bởi 02 đầu dò mảng dạng tiếp 

xúc khô để truyền qua. Đầu tiếp xúc được làm bằng gốm Ceramic chịu mài mòn cao do đó 

không cần phải sử dụng chất tiếp âm khi thực hiện kiểm tra. 

Sở hữu bộ nhớ lưu trữ lên đến 50000 phép đo lường (các kết quả có thể được nhóm lại) và 

cổng USB để truyền dữ liệu đo sang PC bên ngoài. 
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CÁC ỨNG DỤNG 

• Phù hợp cho đánh giá cường độ nén của Bê-tông. 

• Việc đánh giá dựa trên mối tương quan của vận tốc sóng siêu âm dọc bên trong Bê-tông 

với các đặc tính cơ học của nó. 

• Các phép đo lường chiều dày được thực hiện bằng cách truyền xuyên qua đối tượng 

kiểm tra bằng hai đầu dò mảng dạng tiếp xúc khô. 

• Các lĩnh vực khác có thể được áp dụng: 

➢ Đánh giá khả năng chịu tải của cột sống và cột trụ bê tông. 

➢ Đánh giá khuyết tật gần bề mặt, đo lường độ sâu vết nứt đã mở ra trên bề mặt hoặc 

độ rỗng và rạn nứt của Bê-tông và đá. 

➢ Đánh giá mức độ dị hướng và cấu trúc bên trong các vật liệu composite. 

➢ Đánh giá sự lão hóa của Bê-tông 

• A1410 Pulsar được thiết kế để phù hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như: 

➢ DIN EN 12504-4. 

➢ BS 1881 : Part 203 : 1986. 

➢ ASTM C597 – 16. 

➢ IS 516 (Part 5/Sec 1) : 2018 và IS 13311 – 1. 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Loại đầu dò siêu âm Đầu dò DPC dạng khô 

Cấu hình đầu dò Mảng 7 biến tử x 2 đầu dò DPC  

Chế độ hiển thị đo lường Dạng sóng/Kỹ thuật số 

Tần số hoạt động 50 kHz 

Loại sóng âm sử dụng Dọc 

Dải phạm vi độ trễ thiết lập 0 µs đến 20 µs 

Khoảng cách giữa 2 chân đầu dò có thể điều chỉnh  50 mm đến 2500 mm 

Kiểm soát độ khuếch đại tự động (AGC) Có thể ngắt được 

Chiều dày tối đa có thể kiểm tra 2.5 m 

Độ phân giải của thời gian truyền sóng âm 0.1 µs 

Độ phân giải của vận tốc truyền sóng âm 10 m/s 

Dải phạm vi đo lường vận tốc truyền âm 1000 m/s đến 15000 m/s 

Dải phạm vi đo lường thời gian truyền âm 0.1 µs đến 10000 µs 

Độ sai số tối đa cho phép đo lường vận tốc truyền 

âm (c là giá trị đo lường vận tốc sóng âm hiện tại, và 

ε là độ sai số đo lường tương đối của chân đế) 

±(0.02+ε) x (с+10) m/s 

Độ sai số tối đa cho phép đo lường thời gian truyền 

âm (t là giá trị đo lường hiện tại) 

±(0.02t+0.1) µs 

Điện áp cung cấp 3.3 V 

Thời gian hoạt động liên tục với độ sáng màn hình 

80% tại nhiệt độ 25ºC 

16 giờ 

Màn hình hiển thị 2.8”, độ phân giải 320x240 pixel 

Kích thước tổng thể 230 mm x 125 mm x 65 mm 

Trọng lượng 420 gam 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -10º C đến 55º C 

95% độ ẩm tương đối 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1410 PULSAR (đã bao gồm đầu dò mảng đúc liền và pin sạc lại được). 

• Đầu dò mảng rời loại M1001 0.05A0D25PL. 

• Cáp kết nối loại Lemo 00 to Lemo 00. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bộ chuyển đổi adapter cho nguồn điện 220 V – USB. 

• Mẫu kiểm thử. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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UK1401 SURFER – Thiết bị đo kiểm sóng âm cầm tay 

 

Thiết bị đo kiểm thời gian và vận tốc sóng âm nhỏ gọn, tiện dụng và dễ sử dụng khi kéo quét 

trên bề mặt để đánh giá chất lượng các kết cấu Bê-tông tại hiện trường mà không cần phải 

sử dụng chất tiếp âm có khả năng đo lường với khoảng cách chân đo lường 150 m (±1). 

Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, tiện dụng và dễ sử dụng để đánh giá chất lượng Bê-tông tuân thủ 

theo các tiêu chuẩn quốc tế. 

Thiết bị được làm bằng nhựa nhẹ chống va đập và vận hành bởi 02 đầu dò điểm cố định dạng 

tiếp xúc khô. Đầu tiếp xúc của đầu dò chịu mài mòn cao do đó không cần phải sử dụng chất 

tiếp âm khi thực hiện kiểm tra. 

Thiết bị có chỉ báo âm thanh khi nhận được tín hiệu siêu âm, và nó được thiết kế với bộ nhớ 

lưu trữ lên đến 50000 phép đo lường (các kết quả có thể được nhóm lại) và cổng USB để 

truyền dữ liệu đo sang PC bên ngoài. 

CÁC ỨNG DỤNG 

• Đánh giá độ bền (cường độ) và tính toàn vẹn (không bị sứt mẻ) của Bê-tông. Việc đánh 

giá dựa trên mối tương quan (vẽ đồ thị) giữa thời gian và vận tốc sóng dọc truyền trong 

vật liệu với các đặc tính vật lý và cơ học và điều kiện vật lý của nó. Các phép đo lường 

được thực hiện bằng cách kéo quét trên bề mặt. 

• Tìm kiếm các khuyết tật gần bề mặt trong các cấu trúc Bê-tông bằng cách giảm vận tốc 

sóng âm hoặc tăng thời gian truyền âm bất thường tại khu vực của khuyết tật. 

• Đánh giá mức độ dị hướng trong vật liệu composite. 

• Đánh giá mức độ trưởng thành của Bê-tông trong quá trình thi công bằng phương pháp 

đổ Bê-tông tại chỗ và cốp pha trượt. 

• Đánh giá khả năng chịu tải của cột, giá đỡ và trụ Bê-tông đúc ly tâm dựa trên mối quan 

hệ của vấn tốc truyền âm theo các hướng dọc và ngang của trục đỡ. 

• Đánh giá độ sâu của các vết nứt kéo dài trên bề mặt. 

• Đánh giá độ xốp và nứt gãy bên trong của vật liệu. 

• Đánh giá tuổi của vật liệu nếu tính chất vật lý của nó thay đổi theo thời gian. 
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CÁC TÍNH NĂNG 

• Thiết bị có thể hoạt động sử dụng theo các chế độ sau: 

➢ VELOCITY – Đo lường vận tốc truyền sóng siêu âm trong vật liệu. 

➢ TIME – Đo lường thời gian truyền sóng siêu âm trong vật liệu. 

➢ FRONT – Đo lường khoảng thời gian mô-men từ khi tín hiệu vượt quá mức ngưỡng 

lần đầu tiên (giá trị ngưỡng được thiết lập tự động theo các đỉnh nhiễu) đến khi một 

nửa sóng đầu tiên của tín hiệu sẽ đạt đến tối đa. 

➢ CRACK – Đánh giá độ sâu của các vết nứt dọc so với bề mặt. 

➢ STRENGTH – Đánh giá cường độ Bê-tông trong kết cấu Bê-tông rắn và kết hợp và 

Bê-tông cốt thép sử dụng kỹ thuật siêu âm và theo khuyến nghị của tiêu chuẩn 

GOST17624 – 2012 “Types of concretes. Ultrasonic testing and strength evaluation”. 

➢ SETUP – Có thể điều chỉnh và lựa chọn các thông số đo lường. 

• Thiết bị được thiết kế để đánh giá cường độ Bê-tông bằng cách đo lường vận tốc sóng 

siêu âm sử dụng phương pháp đo gián tiếp (kiểm tra vận tốc xung bề mặt) phù hợp và 

tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như: 

➢ DIN EN 12504-4. 

➢ BS 1881 : Part 203 : 1986. 

➢ ASTM C597 – 16. 

➢ IS 516 (Part 5/Sec 1) : 2018 và IS 13311 – 1. 

 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Loại đầu dò siêu âm Đầu dò điểm dạng khô 

Khoảng cách giữa 2 chân (đầu dò) cố định 150 mm (±1) 

Tần số hoạt động 50 kHz 

Tần số lập xung – PRF 5 kHz đến 25 kHz 

Loại sóng âm sử dụng Dọc 

Dải phạm vi độ trễ thiết lập 0 µs đến 20 µs 

Độ phân giải của thời gian truyền sóng âm 0.1 µs 

Độ phân giải của vận tốc truyền sóng âm 10 m/s 

Dải phạm vi đo lường vận tốc truyền âm 1000 m/s đến 12000 m/s 

Dải phạm vi đo lường thời gian truyền âm 12.5 µs đến 150 µs 
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Độ sai số tối đa cho phép đo lường vận tốc truyền âm 
(c là giá trị đo lường hiện tại) 

±(0.01с+10) m/s 

Độ sai số tối đa cho phép đo lường thời gian truyền âm 
(t là giá trị đo lường hiện tại) 

±(0.01t+0.1) µs 

Dải đo lường độ sâu khuyết tật nứt 10 mm đến 50 mm 

Bộ nhớ lưu trữ 50000 phép đo lường 

Điện áp cung cấp 3.3 V 

Thời gian hoạt động liên tục với độ sáng màn hình 80% 16 giờ 

Màn hình hiển thị TFT màu, chóng chói 2.8”  

Kích thước tổng thể 235 mm x 145 mm x 70 mm 

Trọng lượng 450 gam 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -20º C đến 55º C 
95% độ ẩm tương đối 

 

BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính UK1401 SURFER (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bộ chuyển đổi adapter cho nguồn điện 220 V – USB. 

• Mẫu kiểm thử. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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Thiết Bị Phát Hiện Khuyết Tật 

 Kiểm tra phát hiện và đo lường khuyết tật, cho phép đánh giá cấu trúc bên trong Bê-tông, 

Bê-tông cốt thép, đá và khác với ảnh cắt lớp 2D và 3D-Full. 

 Đo kiểm thời gian và vận tốc truyền sóng âm trong vật liệu. 

 Việc thực hiện kiểm tra với loại đầu dò dạng khô nên không cần phải sử dụng chất tiếp 

âm do đó giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian. 

 Thiết bị có thể hoạt động tại các điều kiện môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ từ -20º C 

đến 55º C, độ ẩm tương đối 95% tại 35º C. 

A1220 MONOLITH – Thiết bị cầm tay đa chức năng 

                  

Thiết bị đo kiểm thời gian và vận tốc truyền sóng âm được thiết kế để đo lường chiều dày và 

tìm kiếm phát hiện khuyết tật bên trong/bề mặt của Bê-tông, Bê-tông cốt thép, đá, nhựa đường 

và các vật liệu tương đồng khác, và cho nghiên cứu cấu trúc bên trong của vật liệu hạt thô. 

Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng và dễ sử dụng với các menu biểu tượng trực quan giúp truy cập 

nhanh vào các cài đặt và chức năng chính, màn hình TFT rộng và có độ tương phản cao. 

Mặc dù đa chức năng nhưng thiết bị vẫn dễ sử dụng do giao diện trực quan và menu biểu 

tượng cho phép truy cập nhanh vào các cài đặt và chức năng chính của thiết bị. 

Đặc biệt, nó có thể sử dụng đầu dò tiếp xúc khô hoặc ướt với một hoặc mảng biến tử theo 

phương pháp xung dội hoặc truyền qua với các loại sóng dọc và ngang nên dễ dàng phát 

hiện định cỡ cho các khuyết tật như tạp chất, lỗ rỗng và nứt bên trong/bề mặt chi tiết kiểm tra 
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CÁC ỨNG DỤNG 

• Sử dụng phương pháp xung dội với bộ cảm biến mảng Matrix Antenna Array với 24 đầu 

dò kiểu tiếp xúc khô loại M2502 0.05A0R100Х60PS sóng trượt và sóng dọc loại M2503 

0.1A0R100Х60PL có thể thực hiện các phép đo lường chiều dày của Bê-tông lên đến 

1500 mm và Bê-tông cốt thép lên đến 600 mm. 

• Tìm kiếm phát hiện các tạp chất, khoảng trống, lỗ rỗng và vết nứt bên trong của sản phẩm 

và công trình được làm bằng Bê-tông, Bê-tông cốt thép, đá và các vật liệu tương đồng 

khác mà chỉ cần tiếp xúc từ một phía, cũng như cho phép tìm kiếm phát hiện các khuyết 

tật bên trong của vật đúc bằng đồng. 

• Kiểm tra và nghiên cứu cấu trúc bên trong của các vật liệu hạt thô. 

• Kết quả kiểm tra là các lát cắt và hình ảnh chiếu bởi chức năng quét dạng lưới Grid-Scan 

(B-Scan, C-Scan, D-Scan, Thickness-Profile) với phần mềm trực quan INTROVIEW 3D. 

• Với tùy chọn các đầu dò khác cho phép kiểm tra thêm các ứng dụng khác nhau: 

 

 

Bộ cảm biến mảng Matrix Antenna với 12 đầu dò kiểu tiếp 

xúc khô sử dụng phương pháp truyền qua. 

M2102 0.05A0D60PS (tần số 50 kHz, loại sóng trượt): Cho 

phép kiểm tra các sản phẩm than đá và than chì với dải 

phạm vi chiều dày khoảng từ 100 mm đến 2000 mm. Ngoài 

ra nó cũng còn được sử dụng để đo lường thời gian và vận 

tốc truyền sóng âm trong các sản phẩm này. 

M2103  0.1A0D60PL (tần số 100 kHz, loại sóng dọc): Cho 

phép kiểm tra Bê-tông, Bê-tông cốt thép với dải chiều dày 

khoảng 200 mm đến 2500 mm. Thông thường, nó sẽ được 

sử dụng để kiểm tra các cột Bê-tông có cốt thép được đặt 

dày đặc. Với tính năng tăng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu Signal-

to-Noise Ratio giúp đơn giản hóa việc tìm kiếm khuyết tật 

và cũng cho phép sử dụng để đo lường thời gian và vận tốc 

truyền sóng âm trong các chi tiết có chiều dày lớn. 

 

Bộ đầu dò điểm tiếp xúc khô sử dụng phương pháp bề mặt 

và truyền qua cho phép đo kiểm thời gian và vận tốc truyền 

sóng âm. Đồng thời có thể kiểm tra các khuyết tật nứt dọc 

mở ra trên bề mặt. 

S1802 0.05A0D2PS: Biến tử đơn với đường kính Ø2 mm, 

tần số 50 kHz, loại sóng trượt. 

S1803 0.1A0D2PL: Biến tử đơn với đường kính Ø2 mm, 

tần số 100 kHz, loại sóng dọc. 
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Đầu dò tiếp xúc ướt sử dụng phương pháp xung dội cho 

phép đo chiều dày, tìm kiếm xác định và định cỡ các khuyết 

tật dưới và/hoặc gần bề mặt. 

S0205 0.025A0R20Х20CL: Biến tử đơn với tần số 25 kHz, 

loại sóng dọc, xung ngắn và độ nhiễu thấp, đường kính bề 

mặt đầu tiếp xúc Ø25 mm. 

S0206 0.05A0R20Х20CL: Biến tử đơn với tần số 50 kHz, 

loại sóng dọc, xung ngắn và độ nhiễu thấp, đường kính bề 

mặt đầu tiếp xúc Ø25 mm. 

S0208 0.1A0R20Х20CL: Biến tử đơn với tần số 100 kHz, 

loại sóng dọc, xung ngắn và độ nhiễu thấp, đường kính bề 

mặt đầu tiếp xúc Ø25 mm. 
 

 

CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

 

Chế độ xung dội – Echo Mode 

Tín hiệu được thể hiện dưới dạng A-Scan theo thời gian thực. 

Màn hình hiển thị không gian làm việc A-Scan và các thông số 

chính của phép đo lường như thời gian truyền sóng siêu âm, 

độ sâu và biên độ. 

 

Chế độ truyền qua – Through Transmission Mode 

Chế độ này dành cho việc quét bề mặt và thông qua các đối 

tượng cần kiểm tra với một đầu dò được cố định. Việc kiểm tra 

được thực hiện với hai đầu dò được đặt thẳng hàng hoặc đối 

diện nhau tùy thuộc vào phương pháp. Màn hình hiển thị A-

Scan và các thông số chính như thời gian và vận tốc truyền 

sóng siêu âm, biên độ. 

 

Chế độ bản đồ – Map Mode 

Được sử dụng để tạo một tập hợp các hình ảnh B-Scan với bề 

mặt khi quét với một đầu dò mảng. Thiết lập một bước quét 

theo chiều dọc và ngang có thể có tạo và hiển thị cấu trúc bên 

trong của toàn bộ đối tượng kiểm tra. 

http://www.acs-international.com/
http://www.saigonic.com/
mailto:hong.tc@saigonic.com
mailto:hong.tc@saigonic.com
mailto:hong.tc@saigonic.com
mailto:hong.tc@saigonic.com


  

ACOUSTIC CONTROL SYSTEMS – ACS GROUP 
Instruments For Non-Destructive Testing Of Metals, Plastics And Concrete 

        
www.acs-international.com 

Vietnam www.saigonic.com 

ACS-Solutions GmbH  – Science Park 2 – 66123 Saarbrücken – Germany 

Cell: 0989 052 896 for Concrete, Rock – 0938 456 654 for Metals, Plastics 

  

Rev.2 – Pg.63 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Dải tần số đầu dò hoạt động 25 kHz đến 250 kHz 

Dải phạm vi điều chỉnh độ khuếch đại 0 dB đến 100 dB  

Dải phạm vi đo vận tốc sóng âm truyền 500 m/s đến 15000 m/s 

Dải phạm vi đo thời gian sóng âm truyền 0 µs đến 4000 µs 

Độ chính xác cơ bản cho phép đo lường thời 

gian truyền âm (t là giá trị đo lường hiện tại) 

±(0.0001+0.1) µs 

Dải đo lường độ sâu khuyết tật với vận tốc sóng 

âm ngang 2500 m/s (Bê-tông) 

50 mm đến 2150 mm 

Độ chính xác cơ bản cho phép đo lường độ sâu 

khuyết tật với vận tốc sóng âm ngang 2500 m/s                               

(H là giá trị đo lường hiện tại) 

± (0.1H+5.0) mm 

Độ xuyên thấu tối đa trong Bê-tông mác 400 600 mm 

Đường kính nhỏ nhất của các khuyết tật dạng lỗ 

rỗng có thể phát hiện được 

Ø 20 mm với dạng hình trụ 

Ø 50 mm với dạng hình cầu 

Diện tích tối đa của bề mặt có thể kiểm tra được 

trong chế độ MAP 

2 m² 

Bộ năng lượng phát xung có thể điều chỉnh 20 V, 100 V và 200 V 

Tốc độ lập xung PRF 1 Hz đến 50 Hz 

Tần số băng thông nhận 10 kHz đến 300 kHz 

Số lượng tín hiệu nhận trung bình 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 

Số lượng điểm lập trình của TCG/DAC 32 

Dải thiết lập TCG/DAC 30 dB 

Điện áp cung cấp 11.1 V 

Thời gian hoạt động liên tục trong điều kiện nhiệt 

độ thông thường 

8 giờ 

Màn hình hiển thị TFT (640 x 480 pixel) 

Kích thước tổng thể 260 mm x 157 mm x 43 mm 

Trọng lượng 0.8 kg 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -20º C đến 55º C 

95% độ ẩm tương đối 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1220 MONOLITH (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Đầu dò mảng sóng trượt loại М2502 0.05A0R100X60PS. 

• Cáp kết nối đôi Lemo 00 to Lemo 00. 

• Net adapter với cáp nguồn điện 220 V – 15 V. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Bao đựng máy đeo vai/cổ. 

• Khung thép chóng đỡ máy chính. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

• Phần mềm INTROVIEW 3D trên PC được phép cập nhật các phiên bản mới và dịch vụ 

hỗ trợ miễn phí trong 12 tháng (yêu cầu hệ thống: CPU "Dual Core 2 GHz hoặc cao hơn", 

RAM "8 GB hoặc hơn", Windows 10 – 64bit, Bộ vi xử lý đồ họa GPU "Card đồ họa CUDA 

với RAM tối thiểu 2 GB và NVIDIA driver với phiên bản 391.29 hoặc cao hơn"). 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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A1020 MIRA Lite – Thiết bị cắt lớp 3D nhỏ gọn 

             

A1020 MIRA Lite là một hệ thống siêu âm chụp cắt lớp có tần số thấp cho kiểm tra đánh giá 

chất lượng các kết cấu Bê-tông và Bê-tông cốt thép với các hình ảnh quan sát trực quan hóa 

dạng 2D và Full-3D. 

Nó là một hệ thống hoàn toàn độc lập được sử dụng để thu thập, xử lý đo vẽ bản đồ địa hình 

và đánh giá dữ liệu siêu âm bằng kỹ thuật xung dội. Hệ thống cảm biến thế hệ mới chứa một 

mảng dải ma trận (MAA – Matrix Antenna Array) với 32 đầu dò kiểu tiếp xúc khô (DPC – Dry 

Point Contact) loại sóng trượt có băng thông rộng tần số thấp với các đầu tiếp xúc được làm 

bằng gốm ceramic chịu được sự mài mòn khi hoạt động lâu dài mà không cần chất tiếp âm 

trên các bề mặt gồ ghề. 

A1020 MIRA Lite được thiết dành riêng cho kiểm tra không phá hủy các công trình được làm 

bằng Bê-tông, Bê-tông cốt thép và đá mà chỉ cần tiếp xúc từ một phía. Nó cho phép ước tính 

tính toàn vẹn (tình trạng nguyên vẹn) của vật liệu bằng cách phát hiện các tạp chất, khoảng 

trống, lỗ rỗng, bóc tách, không được phun vữa và vết nứt cũng như đo chiều dày đối tượng 

đang kiểm tra. Các lĩnh vực ứng dụng điển hình là các tòa nhà Bê-tông cốt thép, cơ sở hạ 

tầng, cầu, đường hầm, đường cao tốc, sân bay trong quá trình xây dựng và thời gian vận 

hành hoặc bảo trì. Hơn nữa thiết bị có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp khai thác 

để đánh giá chất lượng của các khoáng sản khai thác. 

A1020 MIRA Lite cho phép thực hiện kiểm tra nhanh chóng và hiệu quả các chi tiết lớn với 

hình ảnh ba chiều trực quan hóa và tài liệu các kết quả kiểm tra bằng phần mềm INTROVIEW 

3D độc đáo của hãng ACS Group. 
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CÁC ỨNG DỤNG 

• Thực hiện việc kiểm tra mà chỉ cần tiếp xúc từ một phía. 

• Kiểm tra các kết cấu Bê-tông có độ dày lên đến 1000 mm và Bê-tông cốt thép lên đến 

800 mm nhằm mục đích đánh giá độ đặc/chắc của công trình. 

• Tìm kiếm phát hiện các tạp chất, khoảng trống, lỗ rỗng, bóc tách, rò rỉ của vật liệu trám 

và vết nứt bên trong của sản phẩm và công trình được làm bằng Bê-tông, Bê-tông cốt 

thép và đá tự nhiên mà chỉ cần tiếp xúc từ một phía. 

• Tìm kiếm phát hiện các ống nhựa và kim loại có đường kính từ Ø 10 mm trở lên trong bê 

tông cốt thép 

• Kiểm tra cấu trúc bên trong thanh thép carbon có đường kính trên 500 mm. 

• Đánh giá tình trạng của bộ phận kè máng chữ nhật với cốt thép chịu lực trong cầu Bê-

tông cốt thép. 

• Kiểm tra các kết cấu hạ tầng, cột, mái che trên cao trong các công trình đúc tại chỗ để 

phát hiện các lỗ rỗng và rò rỉ. 

• Tìm kiếm phát hiện các khoảng trống và lỗ rỗng phía sau các tấm lót kim loại của các 

đường hầm ngầm và tàu điện ngầm bằng Bê-tông cố thép. 

• Kiểm tra các khối chịu nhiệt của lò thổi thủy tinh. 

• Xác định độ dày của lớp phủ Bê-tông và độ sâu của cốt thép được phủ. 

• Kiểm soát nền móng và trần nhà trong các cấu trúc nguyên khối. 

 

CÁC TÍNH NĂNG 

• Hiển thị trực quan mặt cắt B-Scan của chi tiết kiểm tra theo thời gian thực với tốc độ 

khung hình lên tới 10 Hz. 

• Cải thiện độ nhạy và độ phân giải trong vùng trường gần. 

• Thiết bị có độ chính xác và độ nhạy cao với các bề mặt phản xạ khác nhau. 

• Đường kính của các bất liên tục có thể phát hiện được: 

➢ Từ Ø 10 mm trở lên đối với các khuyết tật dạng hình trụ. 

➢ Từ Ø 25 mm trở lên đối với các khuyết tật dạng hình cầu. 

• Phần mềm INTROVIEW trên PC cho phân tích dữ liệu dưới dạng Full-3D. 
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CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

A1020 MIRA Lite có 02 chế độ hoạt động chính, cũng như chức năng định cấu hình các 

thông số kiểm soát cho từng đối tượng cụ thể với khả năng lựa chọn trực tuyến on-line tiếp 

theo. Trong quá trình này, bạn có thể chọn các loại biểu diễn dữ liệu khác nhau trên màn 

hình chụp cắt lớp tùy thuộc vào chế độ thiết lập. 

 

Chế độ xem lại – Review Mode 

Chế độ này được thiết kế để xem lại nhanh cấu trúc bên 

trong của đối tượng kiểm tra tại bất kỳ nơi nào. Mặt cắt 

B-Scan trên màn hình được hiển thị theo thời gian thực 

với tốc độ khung hình lên tới 10 Hz. 

Ngoài ra, trong chế độ này có thể: 

• Tự động phát hiện vận tốc truyền sóng siêu âm. 

• Hiển thị giá trị đo lường của tọa độ và các mức độ của 

hình ảnh trong một ảnh chụp cắt lớp. 

• Hiển thị chiều dày của chi tiết kiểm tra. 

• Lưu và xem hình ảnh mặt cắt B-scan. 

• Xem A-Scan. 

 

Chế độ bản đồ – Map Mode 

Chế độ này được sử dụng để tạo một tập hợp các hình 

ảnh B-Scan (vuông góc) với bề mặt chi tiết kiểm tra khi 

quét với một đầu dò mảng dọc theo các đường được 

đánh dấu trước đó với một bước không đổi. Từ mảng dữ 

liệu ba chiều được tích lũy, bất kỳ B-Scan nào cũng có 

thể được hiển thị trên màn hình. 

 

Chế độ thiết lập – Setup Mode 

Được sử dụng để chọn và thiết lập các thông số và cấu 

hình hoạt động. Có khả năng tạo và lưu với tùy chọn tên 

theo mong muốn và số của cấu hình hoạt động cho các 

chi tiết kiểm tra khác nhau. Cấu hình yêu cầu được chọn 

từ danh sách trực tiếp đã lưu tại chi tiết kiểm tra. 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Bộ hệ thống cảm biến Matrix Antenna Array 

Số lượng đầu dò trong bộ hệ thống cảm biến 32 

Loại đầu dò được sử dụng Tiếp xúc khô DPC sóng trượt có 

băng thông rộng tần số thấp  

Tần số danh nghĩa của đầu dò  50 kHz 

Dải tần số đầu dò hoạt động 10 kHz đến 100 kHz 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm 1000 m/s đến 10000 m/s 

Độ sâu quan sát tối đa 10 mm đến 1000 mm (Bê-tông) 

và 800 mm (Bê-tông cốt thép) 

Dải phạm vi đo lường chiều dày 50 mm đến 800 mm 

Giới hạn sai số tuyệt đối cho phép của chiều dày, 

trong đó X là chiều dày đo lường được 

± (0.05 ∙ X + 10) mm 

Dải phạm vi đo lường độ sâu của vị trí khuyết tật 

dạng lỗ rỗng (có đường kính Ø 20 mm và chiều dài 

200 mm là tối thiểu) 

50 mm đến 400 mm 

Giới hạn sai số tuyệt đối cho phép của độ sâu 

khuyết tật, trong đó H là độ sâu đo được 

± (0.05 ∙ H + 10) mm 

Số lượng A-Scan tổ hợp để tạo ảnh cắt lớp 64 

Thiết kế đạt cấp bảo vệ IP54 

Kích thước tổng thể bộ hệ thống cảm biến khi tay 

cầm được gập lại 

220 mm x 129 mm x 99 mm 

Trọng lượng bộ hệ thống cảm biến 3.1 kg 

Điện áp cung cấp 11.2 V 

Thời gian hoạt động liên tục trong điều kiện nhiệt 

độ thông thường, không thấp hơn 

10 giờ 

Màn hình hiển thị TFT (640 x 480 pixel) 

Kích thước tổng thể 260 mm x 166 mm x 80 mm 

Trọng lượng máy chính 1.9 kg 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -10º C đến 50º C 

95% độ ẩm tương đối 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1020 MIRA Lite (đã bao gồm pin sạc lại được). 

• Đầu dò mảng sóng trượt loại M4002 0.05A0R220Х110PS (cáp kết nối được đúc liền). 

• Net adapter với cáp nguồn điện 220 V – 15 V. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Mẫu kiểm thử. 

• Bao đựng máy đeo vai/cổ. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

• Phần mềm 3D INTROVIEW trên PC được phép cập nhật các phiên bản mới và dịch vụ 

hỗ trợ miễn phí trong 12 tháng (yêu cầu hệ thống: CPU "Dual Core 2 GHz hoặc cao hơn", 

RAM "8 GB hoặc hơn", Windows 10 – 64bit, Bộ vi xử lý đồ họa GPU "Card đồ họa CUDA 

với RAM tối thiểu 2 GB và NVIDIA driver với phiên bản 391.29 hoặc cao hơn"). 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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A1040 MIRA – Hệ thống cắt lớp 3D-Full cao cấp 

              

Hệ thống thiết bị siêu âm cầm tay dòng cao cấp được thiết kế để kiểm tra đánh giá chất lượng 

các kết cấu Bê-tông và Bê-tông cốt thép với hình ảnh quan sát trực quan 2D/Full-3D mà chỉ 

cần tiếp xúc từ một phía của đối tượng cần kiểm tra. 

Là thiết bị đo lường hoàn toàn động lập cho việc thu thập và xử lý ảnh chụp cắt lớp dữ liệu 

thu được. Hệ thống cảm biến chứa một mảng dải ma trận (MAA – Matrix Antenna Array) với 

48 đầu dò kiểu tiếp xúc khô (DPC – Dry Point Contact) loại sóng trượt có băng thông rộng tần 

số thấp 50 kHz với các đầu tiếp xúc được làm bằng gốm ceramic chịu được sự mài mòn do 

đó chúng có thể làm việc với các bề mặt gồ ghề trong thời gian dài. Mỗi đầu dò được trang bị 

hệ thống giảm xóc lò xo độc lập, do đó cho phép kiểm tra trên các bề mặt không bằng phẳng. 

Với các chùm tia laser được chiếu trên bề mặt của đối tượng kiểm tra giúp người vận hành 

có thể duy trì chính xác các bước dịch chuyển của bộ cảm biến mảng trong quá trình thực 

hiện việc kiểm tra. 

Thân máy có trọng lượng nhẹ và tay cầm có thể điều chỉnh vị trí thuận tiện khi làm việc trên 

các bề mặt ngang, dọc và mái. Một thước đo tham chiếu ở phần dưới của thân thiết bị được 

thiết kế để định vị thuận tiện các khuyết tật liên quan. 

Màn hình TFT lớn và sáng và bàn phím cho phép dễ dàng điều chỉnh, lựa chọn các chế độ 

hoạt động cần thiết và tiến hành kiểm tra, xem kết quả thu thập được và cho phép phân tích 

các dữ liệu ban đầu. 

Việc kiểm tra được thực hiện theo sơ đồ quét từng bước với sự kết hợp giữa dữ liệu và tái 

tạo thể tích trên toàn bộ bề mặt được quét của đối tượng kiểm tra. 

Thiết bị có thể được sử dụng để kiểm tra thủ công hoặc là một phần của hệ thống tự động. 

Hệ thống thiết bị cho phép truyền dữ liệu sang PC bên ngoài để xử lý nâng cao bằng phần 

mềm chuyên dụng 3D-Full INTROVIEW. 
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CÁC ƯU ĐIỂM 

• Trực quan hóa cấu trúc bên trong của đối tượng kiểm tra mà chỉ cần tiếp xúc từ một phía. 

• Hiệu suất cao – Chỉ cần một vài giây để tái tạo hình ảnh chụp cắt lớp (có thể chỉ cần 

khoảng 3 giây). 

• Dễ sử dụng. 

• Có độ chính xác đo lường và độ nhạy cao với nhiều bề mặt phản xạ khác nhau. 

• Không cần chuẩn bị bề mặt để kiểm tra. 

• Các đầu tiếp xúc của đầu dò được thiết kế để chịu được sự mài mòn. 

 

CÁC TÍNH NĂNG 

• Thân máy được làm bằng nhựa chống sốc với trọng lượng nhẹ. 

• Tự động xử lý dữ liệu ngoại tuyến mà không cần đến PC bên ngoài. 

• Kiểu tiếp xúc khô khi dò quét. 

• Hệ thống cảm biến chứa một mảng dải ma trận thích ứng với sự không đồng đều của bề 

mặt. 

• Tự động đo lường vận tốc sóng siêu âm trong đối tượng đang kiểm tra. 

• Biểu diễn 3D cấu trúc bên trong dưới dạng mặt cắt B-Scan, C-Scan và D-Scan của bất 

kỳ bộ phận nào của đối tượng được kiểm tra. 

• Khả năng sử dụng với việc kiểm tra thủ công hoặc có thể lặp đặt thành tự động. 

 

MÔ TẢ CHUNG CHO HỆ THỐNG 

 

Hệ thống cảm biến chứa 48 đầu dò tiếp xúc 

khô loại sóng trượt có tần số 50 kHz với các 

đầu tiếp xúc bằng gốm ceramic. Mỗi đầu dò 

được trang bị hệ thống giảm xóc lò xo độc lập 

Với các chùm tia laser chiếu trên bề mặt của 

đối tượng kiểm tra giúp người vận hành có 

thể duy trì chính xác các bước dịch chuyển. 
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 Màn hình TFT lớn và sáng và bàn phím cho 

phép dễ dàng điều chỉnh, lựa chọn các chế 

độ hoạt động cần thiết và tiến hành kiểm tra, 

xem kết quả thu thập được và cho phép phân 

tích các dữ liệu ban đầu. 

 

 

Vỏ có trọng lượng nhẹ và tay cầm có thể điều 

chỉnh vị trí thuận tiện khi làm việc trên các bề 

mặt ngang, dọc và mái. Thước đo tham chiếu 

ở phần dưới của thân được thiết kế để định 

vị thuận tiện các khuyết tật liên quan. 

 

 

Việc kiểm tra được thực hiện từng bước theo 

sơ đồ quét đã xác định trước đó với sự kết 

hợp giữa dữ liệu và tái tạo thể tích trên toàn 

bộ bề mặt được quét của đối tượng kiểm tra. 

Pin cung cấp thời gian hoạt động của thiết bị 

liên tục không ít hơn 5 giờ để đảm bảo công 

việc, và có thể sử dụng trực tiếp với nguồn 

điện AC thông qua bộ adapter. 

 

 Hệ thống thiết bị được thiết kế 

có sẵn một máy tính được tích 

hợp có thể xử lý dữ liệu trực 

tiếp ngay trong quá trình kiểm 

tra, cho phép hiển thị dữ liệu 

với các mặt cắt lớp trực quan 

hóa và có thể lưu chúng vào bộ 

nhớ trong. Dữ liệu có thể được 

chuyển đến PC bên ngoài để 

xử lý nâng cao với một phần 

mềm 3D-Full INTROVIEW đặc 

biệt của ACS Group. 
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XỬ LÝ VÀ HIỂN THỊ DỮ LIỆU TRÊN MÀN HÌNH 

                           

Quá trình thu thập dữ liệu của bộ cảm biến Matrix Antenna Array 

 

 

Thiết bị sử dụng cộng nghệ TFM     

Total Focusing Method – Phương 

Pháp Xử Lý Lấy Nét Tổng Thể           

với âm tổ hợp (SAFT-C), trong đó 

sóng âm được hội tụ tại mọi điểm 

của nửa không gian. Một mảng dữ 

liệu được hình thành bằng cách thu 

thập thông tin từ tất cả các cặp biến 

tử trong bộ cảm biến MAA. Các tín 

hiệu nhận được bởi mảng dải sẽ 

được xử lý trực tiếp trên máy tính 

trong khi thiết bị vẫn hoạt động 

Sau đó, dữ liệu sẽ được trình bày 

trên màn hình A1040 MIRA và được 

lưu lại. Kết quả là hình ảnh trực quan 

hóa của mặt cắt B-Scan, trong đó 

các màu sắc khác nhau (tùy vào 

bảng màu đã chọn) được mã hóa 

theo khả năng phản xạ của từng 

điểm trong toàn bộ thể tích của bộ 

phận kiểm tra được hiển thị. Thời 

gian để thu thập dữ liệu và hiển thị 

hình ảnh mặt cắt lớp B-Scan tại một 

vị trí lưới chỉ mất một vài giây 

(khoảng là 3 giây). 

Trong quá trình làm việc, nhiều cách 

hiển thị dữ liệu có thể được chọn tùy 

thuộc vào chế độ được chọn. 
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CÁC ỨNG DỤNG 

• A1040 MIRA được sử dụng để kiểm tra các công trình Bê-tông, Bê-tông cốt thép và đá 

với khả năng chỉ cần tiếp cận một phía nhằm mục đích đánh giá độ đặc/chắc của công 

trình. Đồng thời nó còn được sử dụng để tìm kiếm phát hiện các tạp chất, khoảng trống, 

lỗ hổng, bóc tách, không điền đầy và vết nứt và cho phép đo lường chiều dày của đối 

tượng được kiểm tra. 

• Thiết bị cho phép kiểm tra nhanh và hiệu quả các đối tượng rộng lớn với tài liệu kết quả 

và sự phân tích sơ bộ của chúng. 

• Thiết bị có thể được sử dụng như là một phần của hệ thống tự động hoặc để thực hiện 

kiểm tra thủ công. 

• Các lĩnh vực ứng dụng chính của thiết bị: 

➢ Kiểm tra Bê-tông có chiều dày lên đến 2500 mm và Bê-tông cốt thép lên đến 800 mm 

nhằm mục đích đánh giá độ đặc/chắc của công trình. 

➢ Tìm kiếm phát hiện các tạp chất, khoảng trống, lỗ hổng, bóc tách, không điền đầy và 

các vết nứt trong Bê-tông, Bê-tông cốt thép và đá tự nhiện. 

➢ Kiểm tra các sản phẩm hoặc công trình làm bằng đá cẩm thạch và đá granit có chiều 

dày lên đến 2000 mm. 

➢ Tìm kiếm phát hiện các ống nhựa và kim loại có đường kính trên Ø 10 mm bên trong 

Bê-tông cốt thép. 

➢ Kiểm tra cấu trúc bên trong thanh thép carbon có đường kính trên Ø 900 mm. 

➢ Đánh giá tình trạng của bộ phận kè máng chữ nhật với cốt thép chịu lực trong cầu Bê-

tông cốt thép. 

➢ Kiểm tra các kết cấu hạ tầng, cột, mái che trên cao trong các công trình đúc tại chỗ để 

phát hiện các lỗ rỗng và không điền đầy. 

➢ Tìm kiếm phát hiện các khoảng trống và lỗ rỗng phía sau các tấm lót kim loại của các 

đường hầm ngầm và tàu điện ngầm bằng Bê-tông cố thép. 

➢ Kiểm tra các khối chịu nhiệt của lò thổi thủy tinh. 

➢ Xác định độ dày của lớp phủ Bê-tông và độ sâu của cốt thép được phủ. 

➢ Kiểm soát nền móng và trần nhà trong các cấu trúc nguyên khối. 
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CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG 

A1040 MIRA có 02 chế độ hoạt động chính, cũng như chức năng định cấu hình các thông 

số kiểm soát cho từng đối tượng cụ thể với khả năng lựa chọn trực tuyến on-line tiếp theo. 

Trong quá trình này, bạn có thể chọn các loại biểu diễn dữ liệu khác nhau trên màn hình 

chụp cắt lớp tùy thuộc vào chế độ thiết lập. 

 

Chế độ xem lại – Review Mode 

Chế độ này được thiết kế để xem lại nhanh cấu trúc 

bên trong của đối tượng kiểm tra tại bất kỳ nơi nào. 

Mặt cắt B-Scan trên màn hình được hiển thị theo 

thời gian thực với tốc độ khung hình lên tới 10 Hz. 

Ngoài ra, trong chế độ này có thể: 

• Tự động phát hiện vận tốc truyền sóng siêu âm. 

• Hiển thị giá trị đo lường của tọa độ và các mức 

độ của hình ảnh trong một ảnh chụp cắt lớp. 

• Hiển thị chiều dày của chi tiết kiểm tra. 

• Xem A-Scan. 

 

Chế độ bản đồ – Map Mode 

Chế độ này được sử dụng để tạo một tập hợp các 

hình ảnh B-Scan (vuông góc) với bề mặt chi tiết 

kiểm tra khi quét với một đầu dò mảng dọc theo các 

đường được đánh dấu trước đó với một bước 

không đổi. Từ mảng dữ liệu ba chiều được tích lũy, 

bất kỳ B-Scan nào cũng có thể được hiển thị trên 

màn hình. 

 

Chế độ thiết lập – Setup Mode 

Được sử dụng để chọn và thiết lập các thông số và 

cấu hình hoạt động. Có khả năng tạo và lưu với tùy 

chọn tên theo mong muốn và số của cấu hình hoạt 

động cho các chi tiết kiểm tra khác nhau. Cấu hình 

yêu cầu được chọn từ danh sách trực tiếp đã lưu tại 

chi tiết kiểm tra. 
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CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Bộ hệ thống cảm biến Matrix Antenna Array 

Số lượng đầu dò trong bộ hệ thống cảm biến 48 

Loại đầu dò được sử dụng Tiếp xúc khô DPC sóng trượt có 

băng thông rộng tần số thấp  

Tần số danh nghĩa của đầu dò  50 kHz 

Dải tần số đầu dò hoạt động 25 kHz đến 85 kHz 

Dải phạm vi vận tốc sóng âm 1000 m/s đến 4000 m/s 

Độ sâu quan sát tối đa 10 mm đến 2500 mm (Bê-tông) 

và đến 800 mm (Bê-tông cốt thép) 

Dải phạm vi đo lường chiều dày 50 mm đến 600 mm 

Giới hạn sai số tuyệt đối cho phép của chiều dày, 

trong đó X là chiều dày đo lường được 

± (0.05 ∙ X + 10) mm 

Dải phạm vi đo lường độ sâu của vị trí khuyết tật 

có đường kính Ø 20 mm và chiều dài 200 mm là 

tối thiểu 

50 mm đến 400 mm 

Giới hạn sai số tuyệt đối cho phép của độ sâu 

khuyết tật, trong đó H là độ sâu đo được 

± (0.05 ∙ H + 10) mm 

Thiết kế đạt cấp bảo vệ IP54 

Điện áp cung cấp 11.2 V 

Thời gian hoạt động liên tục trong điều kiện nhiệt 

độ thông thường, không thấp hơn 

5 giờ 

Màn hình hiển thị TFT (640 x 480 pixel) 

Kích thước tổng thể 

- 02 tay cầm được gập lại 

- 02 tay cầm định vị theo chiều ngang 

- 02 tay cầm định vị theo chiều dọc 

 

370 mm х 150 mm х 145 mm 

470 mm х 150 mm х 170 mm 

370 mm х 210 mm х 170 mm 

Trọng lượng máy chính 4.5 kg 

Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu  7 GB 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -10º C đến 50º C    

95% độ ẩm tương đối 
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BỘ TIÊU CHUẨN CUNG CẤP BỞI ACS GROUP 

• Máy chính A1040 MIRA (đã bao gồm bộ cảm biến 48 đầu dò và pin sạc lại được). 

• Net adapter với cáp nguồn điện 220 V – 15 V. 

• Cáp kết nối USB A-Micro B. 

• Mẫu kiểm thử. 

• Chứng chỉ hiệu chuẩn và bảo hành máy chính. 

• Vali nhựa đựng và vận chuyển. 

• Phần mềm 3D INTROVIEW trên PC được phép cập nhật các phiên bản mới và dịch vụ 

hỗ trợ miễn phí trong 12 tháng (yêu cầu hệ thống: CPU "Dual Core 2 GHz hoặc cao hơn", 

RAM "8 GB hoặc hơn", Windows 10 – 64bit, Bộ vi xử lý đồ họa GPU "Card đồ họa CUDA 

với RAM tối thiểu 2 GB và NVIDIA driver với phiên bản 391.29 hoặc cao hơn"). 

Bảo hành: 24 tháng cho máy chính và 06 tháng cho đầu dò, cáp kết nối. 
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INTROVIEW CONCRETE – Phần mềm cho thiết bị kiểm tra Bê-tông 

           

Cơ sở hạ tầng dân dụng làm bằng Bê-tông và Bê-tông cốt thép đặt ra các yêu cầu mới về các 

khái niệm đảm bảo chất lượng cho phép đánh giá trọn vẹn đầy đủ các đối tượng cơ sở hạ 

tầng. Kiểm tra siêu âm với khả năng thâm nhập sâu độc đáo của nó mang lại cơ hội đáng kể 

để hình dung và đánh giá cấu trúc bên trong của các công trình lớn. Mặt khác, kích thước lớn 

của các đối tượng kiểm tra cản trở việc đánh giá kết quả kiểm tra ngoài việc thu thập dữ liệu 

đơn lẻ không thể kết luận ở các vị trí đo lường cục bộ. Do đó, biểu diễn ba chiều của dữ liệu 

đo lường là yếu tố chính của hệ thống kiểm tra và phân tích, cho phép giải thích toàn diện kết 

quả kiểm tra. Gói phần mềm kiểm tra và phân tích INTROVIEW CONCRETE là một phần vốn 

có sẵn với các thiết bị siêu âm kiểm tra Bê-tông A1220 MONOLITH, A1020 MIRA lite và 

A1040 MIRA, giúp chức năng của chúng trở thành một gói hoàn chỉnh. 

CÁC ỨNG DỤNG 

Phần mềm INTROVIEW CONCRETE là một công cụ để trực quan hóa và phân tích các bộ 

dữ liệu hai và ba chiều thu được bằng các thiết bij siêu âm A1220 MONOLITH, A1020 

MIRA lite và A1040 MIRA. Ngoài việc phân tích dữ liệu đo lường Bê-tông, phần mềm có 

thể được áp dụng trong các ứng dụng khác như kiểm tra không hủy kim loại, hình ảnh y tế, 

an ninh nội địa, địa chấn và nhiều ứng dụng khác. Không chỉ các kỹ sư và nhà nghiên cứu 

dịch vụ kiểm tra, mà cả các học giả cũng có thể hưởng lợi từ việc sử dụng công cụ phần 

mềm này. Nó phù hợp với một số lượng đáng kể các ứng dụng công nghiệp và khoa học, 

trong đó phân tích chi tiết các bộ dữ liệu ba chiều là một vấn đề quan trọng. Ngoài ra, 

INTROVIEW cung cấp cho bạn các tính năng tích hợp như sau: 
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• Xem tổng thể 3D. 

• Mặt phẳng cắt. 

• Bản đồ bố cục. 

• Raycasting (một tia đường thẳng mà được gửi đi từ một vị trí trong không gian 2D hoặc 

3D và di chuyển theo một hướng cụ thể). 

• Hình chiếu cường độ tối đa. 

• Isosurface. 

• Các hình chiếu BDC. 

• Khuếch đại và ngưỡng. 

            

CÁC YÊU CẦU HỆ THỐNG 

• CPU: Dual Core 2 GHz hoặc cao hơn. 

• RAM: 8 GB hoặc hơn. 

• Hệ thống hoạt động: Windows 10 – 64bit. 

• Bộ vi xử lý đồ họa GPU: Card đồ họa CUDA với RAM tối thiểu 2 GB và NVIDIA driver với 

phiên bản 391.29 hoặc cao hơn. 

 

NOTE: Phần mềm chỉ hoạt động được trên một PC và được phép cập nhật các phiên 

bản mới cùng với dịch vụ hỗ trợ miễn phí trong 12 tháng. Sau thời gian này phần 

mềm sẽ mất hiệu lực và phải được mua lại nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng 
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CÁC PHỤ KIỆN TÙY CHỌN 

Phương cách nhận dạng các đầu dò của ACS Group được mô tả như bên dưới 

    

                                          

                              

  

  

 

                               

Loại 

S – Biến tử đơn 

D – Biến tử kép 

M – Mảng đa biến tử 

Số thiết kế 

Số phần thông số 

Tần số, đơn vị MHz 

Định hướng 

A – Không kiểm soát 

F – Hội tụ không kiểm soát 

V – Có kiểm soát 

Góc sóng âm đi vào trong thép, đơn vị º 

Hình dạng biến tử/khẩu độ hoạt động 

D – Tròn  

R – Chữ nhật  

Đường kính (Ø) hoặc kích thước (dài x rộng) của biến tử/khẩu độ, đơn vị mm 

Phương cách tương tác với đối tượng kiếm tra 

C – Tiếp xúc trực tiếp 

I – Ngâm trong nước 

G – Ngâm trong khí 

P – Tiếp xúc điểm dạng khô (không sử dụng chất tiếp âm) 

E – Âm điện từ 

Loại sóng âm hoạt động 

L – Dọc 

S – Ngang (góc) 

R – Rayleigh 

U – Hai loại sóng trở lên 
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Các Đầu Dò Cho Kiểm Tra Kim Loại, Nhựa Và Composite 

Biến tử 
Tần số 

(MHz) 

Góc 

(º) 
Part Number Kết nối 

Kích thước 

tổng thể (mm) Loại 
Kích thướt 

(mm) 

Đơn Ø30 

0.25 0 S3740 0.25A0D30CL Lemo 00 

 
36 x Ø40 

0.5 0 S3745 0.5A0D30CL Lemo 00 

1.0 0 S3750 1.0A0D30CL Lemo 00 

Đơn Ø18 

1.25 0 S3466 1.25A0D18CL Lemo 00 

 
24 x Ø27 

1.8 0 S3469 1.8A0D18CL Lemo 00 

2.5 0 S3460 2.5A0D18CL Lemo 00 

Đơn Ø10 

2.5 0 S3567 2.5A0D10CL Lemo 00 

 
24 x Ø16 

2.5 0 S3568 2.5A0D10CL Lemo 00 

5.0 0 S3569 5.0A0D10CL Lemo 00 

Đơn Ø5 6.0 0 
S3375  6.0A0D5CL 

(NEW) 
Lemo 00 

 
Dải đo 0.6 mm 
đến 300 mm, 
kiểm tra các 

ống có OD từ 
15 mm trở lên 

Kép Ø12 

2.5 0 D1761 2.5A0D12CL Lemo 00 

 
45 x Ø23 

4.0 0 D1771 4.0A0D12CL Lemo 00 

5.0 0 D1762 5.0A0D12CL Lemo 00 

Kép Ø6 10.0 0 D2763 10.0A0D6CL Lemo 00 

 
46 x Ø18 
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Đơn Ø18 

1.8 40 S5280 1.8A40D18CS Lemo 00 

 
46 x 24 x 34 

1.8 50 S5280 1.8A50D18CS Lemo 00 

1.8 60 S5280 1.8A60D18CS Lemo 00 

1.8 65 S5280 1.8A65D18CS Lemo 00 

Đơn Ø12 

2.5 40 S5182 2.5A40D12CS Lemo 00 

 
31 x 18 x 29 

2.5 45 S5182 2.5A45D12CS Lemo 00 

2.5 50 S5182 2.5A50D12CS Lemo 00 

2.5 60 S5182 2.5A60D12CS Lemo 00 

2.5 65 S5182 2.5A65D12CS Lemo 00 

2.5 70 S5182 2.5A70D12CS Lemo 00 

2.5 90 S5182 2.5A90D12CR Lemo 00 

Đơn Ø6 

5.0 40 S5096 5.0A40D6CS Lemo 00 

 
26.5 x 15.5 x 20 

5.0 50 S5096 5.0A50D6CS Lemo 00 

5.0 60 S5096 5.0A60D6CS Lemo 00 

5.0 65 S5096 5.0A65D6CS Lemo 00 

5.0 70 S5096 5.0A70D6CS Lemo 00 

5.0 72 S5096 5.0A72D6CS Lemo 00 

5.0 90 S5096 5.0A90D6CR Lemo 00 

Mảng 
16 

40x10 

4.0 ±50 
M9060 

4.0V0R40X10CL 
Đúc liền 

90 x 42 x 22 
4.0 

35 đến 
80 

M9065 
4.0V60R40X10CS 

Đúc liền 

Mảng 
16 

26x10 

4.0 
-30 đến 

+30 
M9171 

4.0V0R26X10CL 
Đúc liền 

 
    32 x 18 x 44 4.0 

35 đến 
80 

M9170 
4.0V60R26X10CS 

Đúc liền 

EMAT 

10x10 2.5 
Tuyến 
tính 

S7394 
2.5A0R10X10ES 

Lemo 00 

 
60 x Ø35 

Ø10 3.0 
Tỏa ra 
từ tâm 

S7392 3.0A0D10ES Lemo 00 

EMA Ø8 5.0 
Tỏa ra 
từ tâm 

S3850  5.0A0D8ES Đúc liền 

   
        29 x Ø23 
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Các Đầu Dò Cho Kiểm Tra Bê-Tông, Đá Và Khác 

Biến tử 
Tần số 

(MHz) 

Loại 
sóng 

Part Number Kết nối 
Kích thước 

tổng thể (mm) 
Loại 

Kích thướt 
(mm) 

DPC 

07 
Ø25 50 kHz Sóng dọc M1001 0.05A0D25PL 

Lemo 
00 

 

DPC 

24 
100x60 

50 kHz 
Sóng 
trượt 

M2502 
0.05A0R100Х60PS 

Lemo 
00 đôi 

 
139.5 x 105.5 x 

83.5 mm 

100 
kHz 

Sóng dọc 
M2503 

0.1A0R100Х60PL 
Lemo 
00 đôi 

DPC 

12 
Ø60 

50 kHz 
Sóng 
trượt 

M2102 0.05A0D60PS 

Lemo 
00 

 

100 
kHz 

Sóng dọc M2103 0.1A0D60PL 

DPC 

Đơn 

Ø2 

50 kHz 
Sóng 
trượt 

S1802 0.05A0D2PS 
Lemo 

00 

 
46 x Ø15 mm 

(17 mm tại vị trí 
đầu kết nối) 

100 
kHz 

Sóng dọc S1803   0.1A0D2PL 
Lemo 

00 

Ø4 
250 
kHz 

Sóng 
trượt 

S1808 0.25A0D4PS 
Lemo 

00 

Ø2 
100 
kHz 

Sóng 
trượt/dọc 

S1823    0.1A0D2PU 
Đúc 
liền  

45 x Ø11.5 mm 
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LAC 

Đơn 

20x20 25 kHz Sóng dọc 
S0205 

0.025A0R20Х20CL 
Lemo 

00 

 
69 x Ø28 mm 

(đường kính 
đầu tiếp xúc 

Ø25 mm) 
20x20 50 kHz Sóng dọc 

S0206 
0.05A0R20Х20CL 

Lemo 
00 

20x20 100 kHz Sóng dọc 
S0208 

0.1A0R20Х20CL 
Lemo 

00 

 

40.5 x Ø28 mm 

(đường kính 
đầu tiếp xúc 

Ø25 mm) 

DPC 

32 
220x110 50 kHz 

Sóng 
trượt 

M4002 
0.05A0R220Х110PS 

Đúc 
liền 
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Các Bộ Quét Cho Thiết Bị A1270, A1525 Solo Và A1550 Introvisor 

MT730 Carriage – Bộ kéo quét cho đầu đò EMAT 

                     

Bộ kéo quét chuyên dụng MT730 Carriage 

được thiết kế để lắp và di chuyển cho các bộ 

đầu dò EMAT loại S73 series sử dụng trên thiết 

bị đo chiều dày EMA A1270 mà không cần phải 

áp sát chúng với bề mặt đang được kiểm tra. 

Note: Chưa bao gồm bộ chuyển đổi 2K-LEMO 

00 và cáp kết nối.                                               

 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Vật liệu  Hợp kim không gỉ 

Kích thước tổng thể  60 x 44 x 53 mm 

Trọng lượng 240 gam 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -30º C đến 55º C 

         

MH730 Holder – Thanh giữ nhiệt độ cao cho đầu đò EMAT 

    

Thanh giữ chuyên dụng MH730 

Holder được thiết kế để sử dụng với 

các bộ đầu dò EMAT loại S73 series 

sử dụng trên thiết bị đo chiều dày EMA 

A1270 để kiểm tra các bề mặt có nhiệt 

độ cao như nhôm, hợp kim và thép có 

bán kính cong nhỏ từ 35 mm trở lên. 

Note: Chưa bao gồm bộ chuyển đổi 

2K-LEMO 00 và cáp kết nối.                        

 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Vật liệu Thép không gỉ (thanh, bộ giữ đầu dò) 

Nhựa (Vị trí tại tay cầm) 

Kích thước tổng thể bộ chứa đầu dò Ø 45 mm x 67 mm 

Chiều dài thanh cầm 570 mm 

Trọng lượng Không lớn hơn 550 gam 
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DS151 Path Sensor – Bộ quét mini cho đầu dò M9060 và M9065 

          
DS151 Path Sensor được thiết kế để lắp các bộ đầu dò mảng loại M9060 4.0V0R40X10CL 

và M9065 4.0V60R40X10CS sử dụng trên các thiết bị A1252 Solo và A1550 IntroVisor. 

Nó sẽ mã hóa và lưu lại dữ liệu kiểm tra cho toàn bộ quãng đường di chuyển của đầu dò 

mảng trên bề mặt đối tượng được kiểm tra. 

        

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chiều dài cáp kết nối 1.6 m 

Kích thước tổng thể  50 x 45 x 25 mm 

Trọng lượng 76 gam 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -10º C đến 55º C  

 

MS150 Tuscan Mobile – Bộ quét cho đầu dò M9170 và M9171 

                                 

Là bộ quét chuyên dụng thiết kế để lắp các bộ đầu dò mảng loại M9170 4.0V60R26X10CS 

và M9171 4.0V0R26X10CL sử dụng trên các thiết bị A1252 Solo và A1550 IntroVisor. 

Dữ liệu toàn bộ quãng đường đầu dò đã di chuyển quét sẽ được mã hóa ghi lại cho quép 

phân tích toàn diện toàn bộ mối hàn được kiểm tra với các tọa độ mặt cắt B, C và D-Scan.    

 

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Số lượng xung  4096 giao động/vòng quay 

Đường kính bánh xe từ tính 40 mm 

Chiều dài cáp kết nối 1.6 m 

  Kích thước tổng thể  313 x 120 x 115 mm 

Trọng lượng 1.55 kg 

Điều kiện môi trường có thể hoạt động Nhiệt độ từ -30º C đến 55º C 
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CÁC CHÚ THÍCH KỸ THUẬT HỮU ÍCH 

Kiểm Tra Không Phá Hủy Là Gì 

Kiểm tra không phá hủy hay kiểm tra không tổn hại (Non-Destructive Testing – NDT), hay còn 

gọi là đánh giá không phá hủy (Non-Destructive Evaluation – NDE) hoặc kiểm định không phá 

hủy (Non-Destructive Inspection – NDI) là việc sử dụng các phương pháp vật lý để kiểm tra 

phát hiện các khuyết tật bên trong hoặc tại bề mặt đối tượng đang kiểm tra mà không làm tổn 

hại đến khả năng sử dụng của chúng. 

Kiểm tra không phá hủy thường sử dụng để kiểm tra đo chiều dày hoặc độ ăn mòn, và phát 

hiện các khuyết tật như vết nứt, rỗ khí, ngậm tạp chất, bóc tách, không ngấu, không thấu, 

tách lớp của các vật liệu kim loại, nhựa, composite, Bê-tông, đá, quặng khoáng sản… nhằm 

mục đích xác định cho việc định cỡ vị trí, kích thước và độ sâu của chúng. 

Siêu âm Là Gì 

Âm thanh được tạo ra trên phạm vi nghe của con người (thường là 20 kHz) được gọi là siêu 

âm. Tuy nhiên, dải tần số thường được sử dụng trong kiểm tra không phá hủy siêu âm và đo 

độ dày là khoảng từ 25 kHz đến 50 MHz. Mặc dù siêu âm hoạt động theo cách tương tự như 

âm thanh nghe được, nhưng nó có bước sóng ngắn hơn nhiều. Điều này có nghĩa là nó có 

thể bị phản xạ khỏi các bề mặt rất nhỏ như khuyết tật bên trong vật liệu. Đây là đặc tính làm 

cho siêu âm hữu ích trong việc kiểm tra không phá hủy cho vật liệu. 

Tần Số, Chu Kỳ Và Bước Sóng 

Các dao động của siêu âm di chuyển dưới dạng sóng, tương tự như cách ánh sáng truyền 

đi. Tuy nhiên, không giống như sóng ánh sáng có thể truyền trong chân không (khoảng 

không), siêu âm đòi hỏi một môi trường đàn hồi như chất lỏng hoặc đặc. Trên hình minh họa 

bên dưới là các tham số cơ bản của sóng liên tục (continuous wave). Các tham số này bao 

gồm bước sóng (Wavelength – λ) và chu kỳ (T) của một vòng chu kỳ hoàn chỉnh. 

 

Số chu kỳ hoàn chỉnh trong một giây được gọi là tần số (f) và được đo bằng Hertz (Hz), với 

bội số như sau. 

• 1 chu kỳ/giây = 1Hz 

• 1000 chu kỳ/giây = 1kHz 

• 1000000 chu kỳ/giây = 1MHz 
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Thời gian cần thiết để hoàn thành một chu kỳ đầy đủ là chu kỳ (T), được đo bằng giây. Mối 

quan hệ giữa tần số và chu kỳ trong một sóng liên tục được đưa ra trong phương trình dưới. 

f = 1/T 

Vận Tốc Sóng Âm Và Bước Sóng 

Vận tốc sóng âm (v) trong một vật liệu đàn hồi hoàn toàn tại nhiệt độ và áp suất nhất định là 

không đổi. Mối quan hệ giữa v, f, λ và T được đưa ra bởi phương trình sau. 

λ = v/f   và   λ = v.T 

Trong đó: 

λ là bước sóng (mm) 

v là vận tốc sóng âm vật liệu (mm/s) 

f là tần số (Hz) 

T là chu kỳ của thời gian 

Trong kiểm tra siêu âm, kích thước khuyết tật nhỏ nhất có thể phát hiện được là bằng 1/2 

bước sóng λ. 

Sự Truyền Âm Và Chuyển Động Hạt Electron  

Phương pháp kiểm tra siêu âm phổ biến nhất thường sử dụng loại sóng dọc hoặc sóng trượt. 

Các hình thức truyền âm khác tiếp tục tồn tại, bao gồm sóng bề mặt và sóng Lamb. 

• Sóng dọc – Longitudinal wave là một dạng sóng nén – Compressional wave trong đó sự 

chuyển động của các hạt electron sẽ cùng hướng với sự lan truyền của sóng. 

• Sóng trượt – Shear wave là một dạng sóng ngang – Transverse wave trong đó chuyển 

động của các hạt electron sẽ vuông góc với sự lan truyền của sóng. 

• Sóng bề mặt – Surface/Rayleigh wave có sự chuyển động của các hạt electron theo hình 

elip và truyền qua bề mặt vật liệu. Vận tốc của chúng xấp xỉ 90% vận tốc sóng ngang của 

vật liệu và độ sâu xuyên thấu vào vật liệu của chúng xấp xỉ bằng một bước sóng (tính từ 

bề mặt vật liệu). 

• Sóng bản mỏng – Plate/Lamb wave có một sự dao động của các hạt electron phức tạp 

xảy ra trong vật liệu có chiều dày nhỏ hơn khoảng ba lần bước sóng siêu âm được đưa 

vào nó. Khi đó vật liệu bắt đầu dao động như một bản mỏng tức là sóng âm sẽ tràn ngập 

toàn bộ chiều dày của vật liệu. Sóng Lamb không những phụ thuộc vào vật liệu mà còn 

phụ thuộc vào chiều dày vật liệu, tần số và dạng của sóng truyền vào. 

Ứng Dụng Siêu Âm  

Hai đại lượng cơ bản được đo lường trong kiểm tra siêu âm đó là thời gian phóng đi hoặc 

lượng thời gian để sóng âm truyền qua vật liệu và biên độ của tín hiệu thu được. Dựa vào 
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vận tốc và thời gian quay về của sóng âm trong vật liệu, chiều dày đối tượng kiểm tra có thể 

được tính như sau: 

T = v.t/2 

Trong đó: 

T là chiều dày vật liệu 

v là vận tốc sóng âm của vật liệu 

t là thời gian sóng âm truyền qua vật liệu (Time of Flight – TOF) 

Vùng Trường Âm  

Vùng sóng âm của một đầu dò được chia thành hai vùng là vùng Trường gần – Near Field và 

Trường xa – Far Field như hình minh họa bên dưới. Vùng trường gần là vùng trực tiếp phía 

trước đầu dò nơi biên độ tiếng vang đi qua một loạt cực đại và cực tiểu và kết thúc ở cực đại 

cuối cùng, tại khoảng cách N từ đầu dò. 

 

Vị trí của cực đại cuối cùng được gọi là khoảng cách vùng trường gần (N hoặc Y0
+) và là vùng 

hội tụ đương nhiên của đầu dò. Vùng trường xa là khu vực nằm ngoài N nơi ứng suất vùng 

trường âm giảm dần về 0. Do các sự biến thiên trong vùng trường gần, có thể khó đánh giá 

chính xác khuyết tật bằng các kỹ thuật dựa trên biên độ. Khoảng cách trường gần là một hàm 

của tần số đầu dò, đường kính biến tử và vận tốc sóng âm của vật liệu kiểm tra như được 

thể hiện trong công thức bên dưới. 

N = D2.f/4v   và   N = D2/4λ 

Trong đó: 

N là khoảng cách vùng trường gần 

D là đường kính biến tử 

f là tần số của đầu dò 

v là vận tốc sóng âm của vật liệu 

λ là bước sóng 
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Đầu Dò Chùm Tia Góc  

Các đầu dò chùm tia góc sử dụng các nguyên lý khúc xạ và chuyển đổi để tạo ra các dạng 

sóng dọc hoặc ngang được khúc xạ hoặc sóng bề mặt trong hoặc ngay trên bề mặt vật liệu 

kiểm tra như hình minh họa bên dưới. 

 

Đầu dò chùm tia góc thường được sử dụng để xác định vị trí và/hoặc kích thước của khuyết 

tật có hướng không song song với bề mặt kiểm tra. Tùy theo từng ứng dụng khác nhau mà 

loại sóng khúc xạ sẽ được sử dụng để phù hợp cho kiểm tra: 

• Vật liệu thép gỉ, sóng ngang được khúc xạ thường sẽ được sử dụng. 

• Vật liệu thép không gỉ, sóng dọc được khúc xạ thường sẽ được sử dụng. 

• Đối với sóng bề mặt thường được sử dụng để kiểm tra phát hiện các khuyết tật gần hoặc 

đã mở ra trên bề mặt chi tiết kiểm tra. 

Sau đây là một số thuật ngữ và công thức phổ biến được sử dụng để xác định vị trí và/hoặc 

kích thước của khuyết tật. 

 
Φ là góc được khúc xạ Leg = T/Cos Φ 

T là chiều dày V-Path = 2T/Cos Φ 

 Khoảng cách quét tối thiểu = 2T x Tan Φ 
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Khoảng cách bề mặt = Sin Φ x Đường truyền âm 

Chiều sâu (Leg 1) = Cos Φ x Đường truyền âm 

Chiều sâu (Leg 2) = 2T - [Cos Φ x Đường truyền âm] 

Sử dụng kỹ thuật giảm 6dB drop để xác định chiều dài và 20dB drop để xác định độ sâu/chiều 

cao của khuyết tật. 

Bảng Vận Tốc Sóng Siêu Âm Của Các Vật Liệu Cơ Bản 

Vật liệu 
Sóng dọc 

m/s 
Sóng ngang 

m/s 
Khác 

Nhựa thông Acrylic 

(Nhãn hiệu của một loại sản phẩm cao su 

trong suốt hoặc thủy tinh hữu cơ) 

2730 1430  

Nhôm 6320 3130  

Beryllium, ký hiệu hóa học Be 12900 8880  

Đồng thau 4430 2120  

Cadmium, ký hiệu hóa học Cd 2780 1500  

Columbium (Niobium), ký hiệu hóa học Nb 4920 2100  

Đồng 4660 2260  

Glycerine 1920 ---  

Vàng 3240 1200  

Inconel 5820 3020  

Sắt, ký hiệu hóa học Fe 5900 3230  

Gang thấp (Cast iron slow) 3500 2200  

Gang bền (Cast iron fast) 5600 3220  
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Chì 2160 700  

Mangan (Manganese), ký hiệu hóa học Mn 4660 2350  

Thủy ngân 1450 ---  

Mô-líp-đen (Molybdenum), ký hiệu hóa 

học Mo 
6250 3350  

Dầu motor (SAE 20 hoặc 30) 1740 ---  

Niken nguyên chất 5630 2960  

Bạch kim, ký hiệu hóa học Pt 3960 1670  

Polystyrene (là loại nhựa chắc, nhẹ có tính 

cách điện & nhiệt tốt dùng làm đồ đựng) 
2340 ---  

Polyvinylclorua (là loại nhựa PVC trong 

ngành công nghiệp) 
2395 1060  

Bạc 3600 1590  

Thép 1020 5890 3240  

Thép 4340 5850 3240  

Thép 302 5660 3120  

Thép không gỉ Austenitic 347 5740 3090  

Thiếc không gỉ Austenitic 3320 1670  

Ti-tan 150A 6100 3120  

Tungsten (Vôn-fram), ký hiệu hóa học W 5180 2870  

Uranium, ký hiệu hóa học U 3370 1980  

Nước (20º C) 1480 ---  

Kẽm, ký hiệu hóa học Zn 4170 2410  

Zirconium (Zi-ri-cô-ni), ký hiệu hóa học Zr 4650 2250  

 

Nguồn 

Nondestructive Testing Handbook 2nd Edition Volume 7 

Ultrasonic Testing ASNT – 1991 ed Paul McIntire 
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