
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przenośna kontrola 
Najwyższa niezawodność 
Inteligentna technika 
Uniwersalne zastosowania 
Idealne wymiary 

 



 

 

DEFECTOMETER® M 1.837 
Przenośny pomiar pęknięć 
 

 

 Zasada prądów wirowych 
Metoda prądów wirowych polega na wzbudzaniu w 
badanym materiale zmiennego pola elektromagne-
tycznego, które powoduje powstanie prądów wiro-
wych. Wszelkie wady lub nieregularności struktury 
ziarnistej zakłócają przepływ energii i wywołują 
wskazania przyrządu pomiarowego. 

 

 

 Zastosowania 
• Wykrywanie pęknięć powierzchniowych w łopat-

kach turbin samolotowych, w kołach, na skrzy-
dłach wokół nitów itd. 

• Wykrywanie pęknięć powierzchniowych w mo-
stach 

• Wykrywanie pęknięć powierzchniowych w ruro-
ciągach gazowych 

• Wykrywanie wad z rozdzielczością około 20 μm  

• Proste zadania sortowania, identyfikacja zmian 
twardości i wykrywanie pęknięć powierzchnio-
wych w elementach samochodowych 

• Wykrywanie i ocena pęknięć powierzchniowych 
w półwyrobach 

 
 



 

 

DEFECTOMETER® M 1.837 
Charakterystyka 
 

Sondy 
Do wszystkich materiałów używa się tylko jednej sondy. 
Można używać sond wcześniejszych modeli przyrządu 
DEFECTOMETER. 

Wskazania wad 
Wskazania na jaskrawej skali LED i transmisyjny wyświe-
tlacz LCD zapewniają doskonałe odczyty we wszelkich 
warunkach oświetlenia. 
Wbudowana sygnalizacja dźwiękowa. 

Sygnalizacja odsunięcia 
Odsunięcie sondy jest sygnalizowane diodą LED  
i dźwiękiem. 

Próg wady 
Sygnalizacja czerwoną diodą LED i dźwiękiem 

Kalibracja 
Wbudowany wzorzec kalibracyjny (opcja) 

Oprogramowanie dokumentacji i wizualizacji 
Połączenie z PC poprzez złącze Mini USB (opcja) 

Czas pracy 
24 godziny z włączonym podświetleniem 

Ergonomia 
Zaokrąglone kształty i dobre wyważenie zapewnia wy-
godną pracę ręczną 

Oprzyrządowanie opcjonalne 
Słuchawki nagłowne, torba nośna, urządzenie mocujące 
 



 

 

DEFECTOMETER® M 1.837 
Oprzyrządowanie opcjonalne i dane techniczne 
 

Sondy prądowirowe Torba nośna Urządzenie mocujące 
 1.837.01-2700 1.837.01-7400 

 

 

 

 

Wzorce kalibracyjne Słuchawki składane Zasilacz uniwersalny 
 1.837.01-5500  

 

 

 

 

Oprogramowanie PC 
1.837.01-8200 

 

 

 

 

 

Dane techniczne przyrządu DEFECTOMETER ® M 1.837 
Wykrywanie wad głębokość pęknięcia < 20 μm 
Zakres czułości 20 dB w krokach co 0,5 dB 
Próg wady -99 % do +99 % w krokach co 1 %; 

czerwona dioda LED i sygnał dźwiękowy 
Zerowy uchyb 0 - 99 % 
Sygnalizacja odsunięcia dioda LED i sygnał dźwiękowy 
Prędkość kontroli 0 – 0,15 m/s 
Baterie 6 akumulatorów NiMH typu AA 

lub baterii standardowych 

Ładowarka baterii wbudowana w urządzenie 
Zasilacz 110 - 240 V 
Interfejs szeregowy Mini USB 
Czas pracy 24 godziny (z akumulatorami NiMH) 
Zakres temperatury roboczej -10 – 55 °C 
Wymiary 81 x 178 x 42 (szer. x wys. x głęb.) 
Waga 400 g 
 

Przedstawiciel: 
NDT SYSTEM 
www.ndt-system.com.pl 
 

http://www.ndt-system.com.pl/�

