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Nowy kompaktowy 
przyrząd prądowirowy

DEFECTOMAT CI – oryginal-
ny, kompaktowy przyrząd do 
badań prądowirowych, obec-
nie zawierający nową techno-
logię. Jest spadkobiercą wersji 
DEFECTOMAT C i CP, które 
odniosły światowy sukces.
Jedną z nowych oferowanych 
cech jest w pełni opcjonalna 
ocena 2-kanałowa, która 
umożliwia np. jednoczesne 
użycie kanału różnicowego i 
bezwzględnego, aplikacji 2-
częstotliwościowych i jedno-
czesnej oceny sygnału w ka-
nale prądowirowym i kanale 
FERROMAT.

◄ Zasada prądów wirowych 
przy użyciu techniki cewki 
przelotowej

◄

Charakterystyka 
techniczna

Najnowocześniejsze 
przesyłanie danych

• Nowoczesna technika 
komputerowa

• Pełna integracja z siecią
• Zdalna kontrola nastaw
• Pobieranie wyników
• Port USB do podłączenia 

różnych urządzeń peryfe-
ryjnych, jak karta pamięci, 
modem, drukarka, mysz, 
klawiatura (także bezprze-
wodowa), nagrywarka CD, 
przenośny twardy dysk, 
czytnik kart itd.

• Struktura XML log dla każ-
dego testowanego elemen-
tu i każdego zlecenia może 
być wyświetlana w stan-
dardowym formacie przy 
użyciu Internet Explorera.

• Eksport i import danych za 
pomocą karty pamięci

Dostępność i łatwość 
serwisu

• Monitorowanie czujnika na 
podstawie poziomu szumu

• Rozpoznawanie przerwa-
nia kabla i zwarcia

• Zdalny serwis przez tele-
fon, modem lub Internet

• Zapis kalibracji łącznie 
z czujnikiem

• Proste zastąpienie po-
przedniego modelu po-
przez kompatybilne połą-
czenia wtykowe linii i czuj-
nika

Optymalne osiągi 
techniczne

• Opcjonalna, pełna 2-kana-
łowa ocena Diff/Abs, 
Diff/Diff, Diff/Ferromat

• 12 częstotliwości testowa-
nia od 1 do 1000 kHz

• Śledzenie filtra zgodnie z 
prędkością testowania

• Dokładne i precyzyjne zna-
kowanie punktowe

• Sektorowa ocena sygnału 
z 2 progami wyzwalania

• Wyjście analogowe

Intuicyjna obsługa

• Szybka i łatwa obsługa po-
krętłami i przyciskami

• Poziom roboczy chroniony 
hasłem

• Wyraźny ekran kolorowy
• Wizualizacja sekwencji te-

stowania
• Stałe wyświetlanie najważ-

niejszych parametrów te-
stowania

• Nieograniczone archiwum 
nastaw

• Lista zapamiętanych czuj-
ników z parametrami

cewka wzbudzenia
odbiornik
różnicowy

odbiornik
bezwzględny

pole
magnetyczne

kombinowana cewka różnicowa/bezwzględna

sygnał dziury   sygnał wady wzdłużnej (różn.)

sygnał dziury   sygnał wady wzdłużnej (bezwzgl.)

DEFECTOMAT CI  – Nowa technologia
dla klasycznych badań prądowirowych

Sieć
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W liniach spawania rur, przy 
użyciu kanału różnicowego i 
bezwzględnego do monitoro-
wania jakości spoin za pomo-
cą sond do spoin lub cewek 
segmentowych. Opcjonalny 
kanał bezwzględny wykrywa 
niezespawane miejsca i jest

bardziej czuły przy nowej oce-
nie sektorowej, ponieważ ist-
nieje możliwość selektywnego 
(względem fazy) tłumienia za-
kłóceń takich jak wahania tem-
peratury.

W liniach wykańczających 
do rur, przy zastosowaniu ba-
dania 2-częstotliwościowego 
dla optymalnego wykrywania 
wad zewnętrznych i wewnętrz-
nych albo przy użyciu kanału 
różnicowego do wykrywania 
wad i statycznego kanału bez-
względnego do monitorowania 
własności materiału, takiego 
jak prosta weryfikacja gatunku 
lub kontrola geometryczna tej 
samej grubości ścianki.

W liniach wykańczających 
do prętów o małych i średnich 
wymiarach przy zastosowaniu 
kanału różnicowego do wykry-
wania wad powierzchniowych. 
Także tutaj może być zastoso-
wany statyczny kanał bez-
względny do prostej weryfika-
cji gatunku.

W liniach do ciągłej produkcji 
drutu, np. liniach ciągnienia 
lub przewijania, odcinkowa 
ocena sygnałów wad w sto-
sunku do wybieralnych warto-
ści granicznych daje trzy oce-
ny jakościowe. Przy użyciu 
dwóch kanałów oceniających 
można ustawić różne wartości 
graniczne, tak że np. w drugim

kanale oceniającym pojedyn-
czy sygnał dużej wady może 
spowodować odrzucenie całe-
go kręgu drutu.

Dla drutów o małych wymia-
rach możliwe jest użycie kana-
łu różnicowego i kanału bez-
względnego.

Kanał bezwzględny wspoma-
ga wykrywanie wad wzdłuż-
nych.

Ocena sektorowa selektywna 
względem fazy ułatwia także 
tłumienie zakłóceń.

W liniach odlewania lub wal-
cowania do produkcji walcówki 
miedzianej nowoczesnym roz-
wiązaniem jest jednoczesne 
zastosowanie kanału prądowi-
rowego do wykrywania wad i 
kanału FERROMAT do wykry-
wania wtrąceń ferromagne-
tycznych. Trzeba ustawić róż-
ne wartości graniczne w 
dwóch kanałach, ponieważ 
ogólnie jeden sygnał kanału 
FERROMAT musi powodować 
odrzucenie. ▲ Zasada indukcyjna wykrywania wtrąceń ferromagnetycznych za  

pomocą kanału FERROMAT przez uzupełnienie cewki prądowiro-
wej trwałą magnetyzacją.

ZASTOSOWANIA

obwód magnetyczny

wtrącenie Fe

cewka odbiorcza
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