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ULTRASON‹K TARAYICI S‹STEMLER

GEKKO 64:64 / 64:128PR / 32:128PR Phased Array & TOFD Cihazı 

(Eddyfi / M2M, FRANSA)

Gekko PAUT Hata Dedektörü cihazı, Ultrasonik Phased Array yöntemi ile birlikte 
konvansiyonel ultrasonik muayene, TOFD ve gerçek zamanlı olarak matrix array problarını
ve toplam odaklama yöntemini (TFM) kullanmanızı desteklemektedir. Havacılık, Petrol - 
Gaz, enerji üretimi, döküm ve otomotiv gibi sektörler için geliştirilmiştir. Gekko, Kaynak
muayenesi, korozyon haritalaması, nozzle muayenesi, hidrojen kaynaklı hasarlar (HIC, 
HTHA) gibi birçok uygulamada kullanılabilir.  Hızlı 128 GB SSD hard diski ile verilerinizi
kaydedebilir ve 10.4” geniş LCD ekranı ile kolayca inceleme yapabilirsiniz. Hassas
dokunmatik ekranı ile kolay ara yüzünde çalışmanızı sağlar. Cihaz üzerinde 1 adet Phased 
Array, 3 eksen  encoder, 3 adet USB 2.0, 4 adet LEMO 00 girişine sahiptir. ASME, AWS,
API, ASTM, ISO ve ISO-EN standartlarına uygundur.

MANTIS 16:64 Phased Array & TOFD Cihazı 

(Eddyfi / M2M, FRANSA)

Mantis Phased Array Hata dedektörü cihazının yanı sıra konvensiyonel UT, TOFD ve gerçek 
zamanlı toplam odaklama yöntemi (TFM) ile donatılmış ve hafif kasa avantajına sahip sahada 
kullanabileceğiniz bir cihazdır. Basit kullanım ara yüzü her seviyede operatörün kullanımı 
için hazırlanmıştır. Petrol ve Gaz, enerji üretimi, döküm ve otomotiv gibi sektörlerde sahada 
kullanım için tasarlanmıştır. Mantis, korozyon haritalaması, nozzle muayenesi, hidrojen 
kaynaklı hasarlar (HIC, HTHA) gibi birçok uygulamada kullanılabilir. IP66 su ve toz 
geçirmezlik özelliğine sahiptir. 16 kristal ateşleme ve 64 kristalli prob takılabilme özelliğine 
sahiptir. Tarama prosedürünüzü oluştururken kaynak geometrilerinizi direk cihaz üzerinden 
girme imkanınız bulunmaktadır.

PA 100 Phased Array & TOFD Cihazı

(Proceq, İSVİÇRE)

Proceq Hata Dedektörü 100, geliştirilebilir yapısı sayesinde polimer, kompozit, çelik
ve çelik dışı malzemelerin güvenilir şekilde ultrasonik muayenesini yapmaya imkân
vermektedir. Porceq PA 100; A, B, C ve S- tarama kabiliyetleri sayesinde hacimsel 
hataların tespitini kolaylaştırmaktadır. (DGS / AVG, DAC, TGC ve AWS programlarını
eksiksiz bir şekilde kullanmaktadır. IP 66 Standardına sahip dayanıklı kasası, 3D analiz
yapabilmesi ve 200 kHz’den 20mHz’ye kadar geniş bant aralığı hata dedektörünün öne
çıkan diğer özelliklerindendir. Proceq PA 100 konvansiyonel ultrasonik muayene cihazı
olarak tedarik edildikten sonra istenirse 16:16,16:64 Phased Array ve TOFD uygulamaları, 
yazılım güncellemesi ile yükseltilebilmektedir.                                                                                

STIX Ultrasonik Tarayıcı Sistemi 

(Jireh, KANADA)

Jireh Industries (Kanada) uzun yıllardır ultrasonik tarayıcılar konusunda, tahribatsız muayene 
firmalarına özel çözümler sunmaktadır. Jireh Firması’nın tasarladığı Stix serisi tarayıcılar çelik 
boruları, basınçlı tanklar ve basınçlı kapların ultrasonik muayenesi esnasında modüler dizaynı 
sayesinde kullanıcıya büyük avantajlar sağlamaktadır. Stix Phased Array & TOFD Tarayıcı
sistemi modüler yapısı sayesinde TOFD Problarını ve aynı anda Phased Array Problarını 
taşıyacak şekilde düzenlenebilmektedir. Stix, 1,5” çaptan düz yüzeylere kadar geniş bir
aralıkta muayene yapılmasına izin vermektedir. Kilitlenebilen manyetik tekerlekleri
sayesinde manyetik özellikli malzemelerde rahat bir muayene yapılmasına imkân
vermektedir.

ROTIX Ultrasonik Tarayıcı Sistemi 

(Jireh, KANADA)

Rotix manuel zincir tarayıcılar, paslanmaz (manyetik olamayan) çelik boruların muayenesi 
sırasında modüler tasarımıyla kullanıcıya büyük avantaj sağlamaktadır. Hemen hemen her 
marka cihaz ile uyumluluk gösteren bu tarayıcıların üzerine 1-4 prob bağlanabilmektedir. 
Kaynak ve korozyon muayenesi sırasında yüzeye yapışan manyetik tekerlekler istenilen 
noktada kilitlenebilmektedir. Rotix, 1.50”-38.00” arasındaki boruların, X-Y eksenlerinde 
muayenesini yapabilmektedir. Özel dizaynı ile prob kabloları ve enkoder kablosu tarayıcı 
üstüne monte edilmiş kordon içerisinden geçmekte ve bu sayede kabloların dolaşması da 
engellenmektedir. Rotix’de kullanılan o-ring ve yalıtım ekipmanları, muayene yüzeyindeki 
aşındırıcıların tarayıcıya zarar vermesini engellemektedir.

CIRC-IT Ultrasonik Tarayıcı Sistemi 

(Jireh, KANADA)

Circ-it, boiler boruları gibi küçük çaplı boruların Phased Array muayenesi için tasarlanmıştır. 
Hemen hemen her marka cihaz ile uyumluluk gösteren bu tarayıcıların üzerine 1 veya 2 prob 
bağlanabilmektedir. İki boru arasındaki tarayıcı, 0,84-4,5” aralığında dış çapa sahip
borularda kolaylıkla kullanılabilmektedir. İki borusundaki boşluğun 11 mm olması tarayıcının 
bağlanabilmesi için yeterlidir. Circ-it korozif ortamlarda kullanılmaya uygun malzemeden 
imal edilmiştir.

WHEEL PROBE Ultrasonik Tarayıcı Sistemi 

(Proceq, İSVIÇRE)

Wheel Probe Havacılık ve Uzay Sanayi, Otomotiv, Savunma sanayinde kullanılan çelik 
ve kompozit malzemelerin kolaylıkla ultrasonik olarak taranması için tasarlanmış özel, 
dâhili problu tarayıcıdır. Korozyon ve hata incelemelerinde mükemmel sonuçlar verir. Hız 
ve kullanım kolaylığı operatör için büyük avantaj sağlamaktadır. Yağlayıcı veya ara yüzey 
sıvısı kullanılarak muayene edebilen modele ek olarak kauçuk teknolojisi ile yapılmış kuru 
çalışabilen 2 modeli vardır. 64 kristalli problar uygulamaya bağlı olarak 2 mhz ile 10 mhz 
aralığında seçilebilmektedir.

ULTRASON‹K PHASED ARRAY C‹HAZLARI 
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UT KALINLIK ÖLÇÜM C‹HAZLARI 

SONOTEC Konvansiyonel Ultrasonik Muayene Probları 

(Sonotec, ALMANYA)

Ultrasonik porblar, birçok sektörde malzemenin tahribatsız muayenesinde kullanılmaktadır. 
DGS’ye uygun Tek kristalli, çift kristalli düz problar, açılı probların yanında Amerikan tipi 
takoz ile açısı değiştirilebilen problarda firma tarafından sağlanmaktadır. Bunların yanında 
AWS probları, daldırma tipi problar ve özel problar firmanın ürün portföyünde yer almaktadır. 
Sonotec firması 20 yıllık tecrübesi ile ürettiği problar yüksek tekrarlanabilirliğe sahiptir.
Yüksek kalite için, her üretilen prob yoğun bir kalite kontrol sürecinden geçmektedir. Sonotec, 
ürettiği SONOID probları Sonowall70 ve Sono FD-1 modellerinde cihaza dokundurulduğunda 
otomatik tanıma özelliğine sahiptir.                                                                 

SONO FD-1 Portatif Ultrasonik Hata Dedektörü  

(Sonotec, ALMANYA)

Sono FD-1 sadece 990g ağırlık, IP67 ve yüksek çözünürlüklü 5” renkli ekrana sahip bir 
ultrasonik hata detektörüdür. Bu özellikleri ile en zor saha şartlarında bile kendisine kullanım 
alanı bulmaktadır. Sono FD-1 kaynak muayenesi, döküm muayenesi, laminasyon, korozyon 
testleri gibi birçok uygulamada rahatlıkla kullanılabilmektedir. DAG, DGS,TCG ve AWS gibi
standartlarda mevcut olan programlar ile kabul kriterlerine uygun muayeneler yapabilirsiniz. 
Aynı cihaza kalınlık ölçüm modu eklenerek, gelişmiş bir kalınlık ölçüm cihazı olarak da
kullanabilirsiniz.

SONOSCREEN ST-10 Portatif Ultrasonik Hata Dedektörü  

(Sonotec, ALMANYA)

Sonoscreen ST10 geniş ve değiştirilebilen renkli ekranı sayesinde kullanıcılarına her
ortamda rahat ve verimli bir Ultrasonik Muayene ortamı sağlamaktadır. Cihazımız DIN EN 
12668-1 standardına uygun sertifikalandırılmıştır. IP66 su ve toz geçirmezlik özelliğine 
sahip olan cihazımız, 2 adet çevirmeli (knob) düğmesi sayesinde kullanıcılarına ciddi kolaylık  
sağlamaktadır. Türkçe menüsü ile cihazı içerisinde kayıtlı bulunan prob, kalibrasyon bloğu 
ve malzeme ses hızları seçilerek kullanıma her daim hazır haldedir. Dahili rapor formatı 
sayesinde hata ekran görüntüsü, kalibrasyon bilgileri, kullanıcı ve malzeme detayları ile PDF 
formatında rapor sunmaktadır.

RAPTOR Ultrasonik Hata Dedektörü 

(NDT-Systems, ABD)

Raptor ultrasonik hata detektörü, A-Tarama (Dalga Formu), B-Tarama (Yandan Görüntü), 
C-Tarama (Üstten Görüntü) ve 3D gösterim özelliklerine sahip portatif bir görüntüleme 
sistemidir. Standart bir portatif UT hata detektörünün sunduğu özelliklerin yanında manuel 
ve otomatik tarayıcılar ile kullanılarak, gelişmiş bir görüntüleme sisteminin de performansını 
sunar. C-Tarama özelliği kullanılarak, levha ve borularda korozyon haritalaması ve havacılık 
uygulamalarında kullanılan kompozitlerin muayenesi yapılabilir. Bunun yanında incelenen 
parçanın üstten ve yandan kesit görüntüleri alınabilir, tarama görüntüleri 3 boyutlu olarak 
gösterilebilir ve sonuçlar görsel olarak raporlanabilir.

BONDASCOPE 3100 / Bondhub Ultrasonik Kompozit Test Cihazı 

(NDT-Systems, ABD)

BondaScope ve Bondhub, ultrasonik kompozit yapışma test cihazlarıdır. “Pitch-Catch”,“MIA 
(Mekanik İmpedans)” ve Rezonans yöntemleri ile kompozit malzeme ile bu malzemenin
üzerine yapıştırıldığı bal peteği (honey-comb) malzeme arasındaki veya çok katlı kompozit
malzemelerdeki yapışma hatalarının tespitinde kullanılır. Saha koşullarına uygun tasarımı,
otomatik prob tanıma, Split-Scan ve Split-View, BondaScope 3100’ün öne çıkan diğer
özellikleridir. BondHub ek olarak enkoder ve tarayıcı desteğine sahiptir, bu sayede
yapılan muayene ile C-Tarama görüntüsü elde edilebilmektedir.

SONOWALL 70  Portatif Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı  

(Sonotec, ALMANYA)

Sonowall 70 sadece 990g ağırlık, IP67 ve yüksek çözünürlüklü 5” renkli ekrana sahip bir 
gelişmiş ultrasonik kalınlık ölçüm cihazıdır. Sonotec mühendisleri yeni nesil A / B tarama
yapabilen ultrasonik kalınlık ölçüm cihazlarını tasarlarken üç ana unsura özen göstermiştir. 
Cihazın yüksek performansa sahip olmasının tek başına yeterli olmadığını bilen müh-
endisler, cihazın kullanım kolaylığı sağlayabilen bir dizayna sahip olmasının ve kalınlık 
ölçüm uygulamalarının sonuçlarının net bir şekilde görüntülenebilmesinin öneminden 
ötürü tasarımsal yeniliklere imza atmaktadırlar. Bu sayede sahada gerçekleştireceğiniz A / B 
tarama sonuçlarında hata payı yok denecek seviyelere indirgenmektedir.

TG100-110 DL Serisi Korozyon Tipi UT Kalınlık Ölçüm Cihazı 

(NDT-Systems, ABD)

TG serisi cihazlar, korozyona uğramış yüzeylerin, gemi saclarının, plastik, bakır, çelik, 
alüminyum malzemelerin ultrasonik yöntemle kalınlık ölçümünü yapılabilmektedir. TG100 
D, otomatik prob tanıma ve ayarlanabilir velocity gibi özelliklere sahiptir. Pratik, dayanıklı ve 
kullanışlı bir cihazdır. TG110 DL, boya üzerinden kalınlık ölçüm, B-Tarama ve hafıza
özelliklerine sahip ultrasonik kalınlık ölçüm cihazıdır. İki ya da tek nokta kalibrasyonu, 
50.000 veri hafızası, RS-232 özelliği ve yüksek hızlı tarama modu TG 110 DL’yi öne
çıkartan özellikleridir. Her türlü malzeme ve uygulama için prob seçenekleri sunar.

TG410 Gelişmiş UT Kalınlık Ölçüm Cihazları 

(NDT-Systems, ABD)

TG410, A ve B Tarama özelliklerine sahip gelişmiş kalınlık ölçüm cihazıdır. Hem çift
kristalli,  hem de tek kristalli problar ile rahatlıkla çalışabilmektedir. TG 410 ile ince
malzemelerin, korozyona uğramış yüzeylerin, gemi saclarının, plastik, bakır, çelik, alüminyum 
malzemelerin ultrasonik yöntemle kalınlık ölçümünü yapılabilmektedir. Ölçüm ve tarama 
hızı cihazımızda göze çarpan en önemli unsurlardan biridir. USB bağlantısı ile cihazdan
bilgisayara kalınlık verileri ve ayarlar aktarılabilmektedir.

ULTRASON‹K TEST C‹HAZLARI 
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MFL CİHAZLARI

RMS2 Otomatik Ultrasonik C-Tarama Korozyon Tespit Cihazı  

(Eddyfi / Silverwing, İNGİLTERE)

RMS2 yüksek hızlı ve doğru sonuç veren uzaktan kumandalı C-Tarama çıkartabilen ultrasonik 
korozyon ve aşınma ölçüm sistemidir. Depolama tankları, boru hatları, basınçlı tanklar ve 
diğer yüksek risk içeren ekipmanların mevcut durumlarını kontrol ederek güvenli ve efektif 
çalışmasını sağlayan muayene programlarına destek verir. RMS2 ultrasonik tarayıcı, 1000 
mm genişliğindeki bir bantta, yüksek çözünürlükte %100 kapsama alanı sağlar ve bunun 
sayesinde korozyon, pitting ve hataların tespit edilebilmesinde büyük bir gelişme sağlayarak 
mühendislere en uygun tamir stratejisi ve bakım programlarını belirlemelerinde yardımcı 
olur.

SWIFT Ultrasonik Tank Duvar Kontrol Cihazı

(Eddyfi / Silverwing, İNGİLTERE)

Depolama tanklarının duvarlarını kontrol etmek için tasarlanmış gelişmiş Ultrasonik 
teknolojisi ile donatılmış bir cihazdır. 10.4” ’lik dokunmatik geniş ekranı ile kolayca 
kullanabileceğiniz bit ara yüze sahiptir. 100 GB SSD hafızası sayesinde tüm tarama
verilerinizi depolamanıza yardımcı olmaktadır. Cihaz için özel olarak tasarlanmış tarayıcılar 
sayesinde korozyon taramalarınızı, A-Tarama ve B-Tarama görüntülerini özel yazılımı 
sayesinde kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Kalınlık verileri excel dosyası olarak kaydedip 
kolaylıkla raporlanabilmektedir. Tarayıcı olarak aşağıda belirtilen Scorpion2 ve R-Scan 
kullanılabilmektedir.

SCORPION2 Otomatik Ultrasonik Tarayıcı 

(Eddyfi / Silverwing, İNGİLTERE)

Scorpion2, Swift üzerinden ekstra bir motor kontrol cihazına ihtiyaç duyulmadan
kumanda edilebilen su veya jel gibi bir kuplant gerektirmeyen otomatik ultrasonik B-Tarama 
sistemidir. Depolama tank duvarlarının muayenesi için özel olarak üretilmiştir, bunun 
yanında basınçlı tanklar ve offshore yapıların korozyon muayenesinde de büyük kolaylık 
sağlamaktadır. 4.7-100 mm kalınlıklarda 180 mm/s hız ile tarama yapabilmektedir. Daha 
hızlı veri elde etme, verimli tarama modelleri, kritik noktalarda ölçüm alma ve yüksek
ihtimalli hata tespit gibi özellikleriyle Risk Tabanlı Muayene (RBI) programlarının
gelişmesini sağlar.

R-SCAN / Kuplant Gerektirmeyen Korozyon Tarayıcı   

(Eddyfi / Silverwing, İNGİLTERE)

Swift cihazı ile birlikte kullanılan R-Scan, su veya jel gibi bir kuplant gerektirmeyen manuel 
bir tarayıcıdır. 50 mm dış çaptan düz sac malzemeye, 2,5 mm’den 100 mm kalınlığa kadar 
geniş bir aralıkta kullanılabilen, tanklarda ve boru hatlarındaki korozyon tayinini belirlemek 
için tasarlanmış ideal bir tarayıcıdır. Konvansiyonel cihazlara göre karşılaştırıldığında size 
kolay anlaşılabilir kalınlık haritası, A-Tarama, dijital kalınlık ölçümü ve B-Tarama görüntüsü 
verebilir.  Tarayıcıda 5 MHz frekanslı çift kristalli bir prob kullanılmaktadır. Tarayıcıda doğru 
konum bilgisini sağlaması için bir enkoder bulunmaktadır. 

PIPESCAN / Boru Hatları Korozyon İnceleme Cihazı 

(Eddyfi / Silverwing, İNGİLTERE)

Pipescan, boru hatlarının veya küçük çaplı tankların korozyonun incelenmesi ve taranması 
için tasarlanmış, kullanımı kolay, uygun maliyetli (MFL) yöntemi ile çalışan cihazdır. Tarayıcı 
elle kontrol edilmek istenen yüzeyde gezdirilir. Tarama esnasında korozyonla karşılaştığında 
kontrol modülü sesli veya görsel uyarı vermektedir. Boru içerisinden akan üründen
etkilenmeyen cihaz bu sayede 90°’ye kadar olan yüzey sıcaklıklarda çalışabilir. Şarj
edilebilir yüksek kapasiteli bataryası ile 8 saat durmadan çalışma imkânı sağlar. 
Handscan model tarayıcı ile aynı kontrol modülünü kullanmaktadır.                                                                        

FLOORMAP MFL Depolama Tankları Zemini Korozyon Kontrol Cihazı  

(Eddyfi / Silverwing, İNGİLTERE)

Floormap, Depolama tanklarının taban saclarını muayene etmek için tasarlanmış 
motorize bir MFL test sistemidir. MFL ve STARS teknolojisi Floormap’te kombine edilerek, 
taban sacının alt ve üst yüzeylerinde yer alan hatalar ayrı ayrı tespit edilebilmektedir. 
500-1000 mm/s hıza ve 256 adet ayrı sensöre sahiptir. Yüksek çözünürlüklü sensörleri 
sayesinde 2 mm çapa kadar olan hatalar tespit edilebilmektedir. Maksimum 6 mm manyetik 
olmayan kaplama üzerinden muayene yapılabilmektedir. Depolama tanklarının tabanlarını 
Serbest Tarama Modu ile canlı olarak veya Oto durdurma Modu ile hata ile karşılaştığında 
otomatik olarak durdurarak hızlıca taramak için tasarlanmıştır. 

SIMS / Korozyon Raporlama ve İnceleme Yazılımı 

(Eddyfi / Silverwing, İNGİLTERE)

Silverwing Muayene Haritalama Yazılımı (SIMS), Tank muayene sonuçlarının raporlanması 
için en güçlü ve en etkili yöntemdir. Tank durumunun izlenebilirliği ve incelenebilmesi 
için yüksek çözünürlüklü arşiv çözümleri sunar. SIMS yazılımının en etkili özelliği ise, tank 
zemininden aldığınız sonuçları (Ultrasonik, MFL, Kaynak incelemeleri gibi) SIMS raporuna 
ekleyebilirsiniz. Bütün sonuçları eklediğinde tank tabanının tam durumu
görüntülenebilmektedir. Histogram ve 3 boyutlu korozyon görüntüsü sağlamaktadır. 
Floormap ile birlikte kullanıldığında sonuçları otomatik olarak CAD çizimi üzerinde
gösterebilmektedir. Eski muayene sonuçları ile karşılaştırma yapılabilmekte, alt ve üst
yüzey hataları ayrı ayrı görüntülenebilmektedir. 

HANDSCAN / Zemin Korozyon Tespit Cihazı 

(Eddyfi / Silverwing, İNGİLTERE)

Manuel MFL tank tabanı korozyon tespit cihazıdır. Handscan ile Maksimum 6 mm kaplama
üzerinden, 150 mm genişliğindeki bir alan, 500 mm/s hız ile muayene edilebilmektedir.
Operatör tarafından kontrol edilen el tarayıcıları korozyonlu bölgeye geldiğinde sesli veya 
görsel olarak uyarı vermektedir. Daha sonrasında daha dikkatli bir inceleme yapılmak
üzere sinyal alınan bölge işaretlenir. Uzatılabilir tutma kolu ile birlikte ulaşılması zor olan 
bölgelerde kullanılabilmektedir. Alınan sonuçlar SIMS yazılımına girerek tam bir raporlama 
hazırlanabilmektedir. 16 sensöre sahiptir. 

KOROZYON MUAYENE C‹HAZLARI 
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PEC, GW, ACFM C‹HAZLARI

ECTANE2 Yüzey ve Boru İçi Muayene Cihazı 

(Eddyfi, KANADA)

Ectane2 Yüzey ve boru içi muayenelerinde kullanılabilen multi-mode bir test cihazıdır.
Özellikle eşanjör ve chiller borularının muayenelerinde farklı yöntemler kullanmak gerektiği 
için cihazda Eddy Current (EC), Eddy Current Array (ECA), Tangential Eddy Current
Array (TECA), Remote Field Testing (RFT), Near Field Testing (NFT), Near Field Array (NFA), 
Magnetic Flux Leakage (MFL) ve IRIS teknolojileri yer almaktadır. Bunun yanında rakiplerine 
göre çok daha kompakt ve saha şatlarına uygundur. 8 saatlik batarya ile çalışabilme süresi ile 
sahada harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir.

LYFT / PEC İzolasyon Altı Korozyon Tespit Cihazı 

(Eddyfi, KANADA)

Lyft, taşınabilir, farklı prob seçenekleri bulunan, yüzey üstü, kaplama ve yalıtım altındaki
korozyonu kontrol etmek için tasarlanmış cihazdır. Pulsed Eddy Current (PEC) yöntemi ile 
çalışan cihaz, genel olarak kullanım alanları yalıtım altında kalan malzemelerde, malzeme 
yüzeyinde oluşan korozyonların tespitinde, hızlı korozyon testi yapılması gereken bölgelerde, 
yangına dayanıklı yalıtım yapılmış (küre tank ayakları gibi) malzemelerin kontrolünde, su altı 
ve su üzerinde kalan bölgelerin kontrolünde, yüzey korozyonu kontrolünde, boya veya
kaplama altı korozyonu kontrolünde, su şebekeleri gibi bir çok uygulamada 
kullanılabilmektedir. 10.4”’lik geniş dokunmatik ekranı ile kolay kullanım
ara  yüzüne sahiptir.

REDDY Eddy Current Array Yüzey ve Boru İçi Muayene Cihazı 

(Eddyfi, KANADA)

Reedy cihazı iki farklı alanda kullanım alanı mevcuttur. Taşınabilir en iyi ve en hızlı ECA yüzey 
çatlak ve korozyon tespit cihazıdır. Ayrıca ECT probları ile birlikte soğutma borularının
kontrolü yapmanızı sağlamaktadır. Kullanıcı dostu kolay kullanımı ile C-Trama görüntüsü 
sağlar. Flexible probları sayesinde yüzey hazırlığı veya boya kaldırma gerektirmeden 
karmaşık geometrilerdeki kaynak kontrolleri, Alüminyum ve çelik tank duvarları ve
zeminlerinde korozyon incelenmesi, ferromanyetik boru malzemelerde korozyon
incelenmesi, metallerde stres korozyonuna bağlı çatlak tespitleri, eşanjör kontrolü gibi 
birçok uygulamada Reddy cihazını kullanabilirsiniz. 10,4” boyutundaki ekranı ve 8 saatlik 
batarya süresi ile uzun süre inceleme yapabilirsiniz. 

GUIDED WAVE / Boru Hattı Korozyon Cihazı 

(Eddyfi / Teletest, İNGİLTERE)

Basınçlı borular veya diğer boru sistemlerinde tek noktadan borunun durumuna göre 
yaklaşık 180 metrelik korozyon incelemesi yapılabilmesini sağlamaktadır. 50 mm ile
1800 mm arasında boru çapları için kullanımı uygundur. Kontrol ünitesi bilgisayar
kontrolünde çalışmaktadır. Kontrol ünitesinin 10 saat batarya ömrü ile uzun sürede sahada 
çalışılabilmektedir. Asılı boru sistemleri, izolasyonlu veya gömülü hatlar, köprü altı boru 
sistemleri gibi erişebilmesi zor bölgeler için tasarlanmıştır. Cihazla birlikte verilen yazılımı
ile birlikte korozyon haritalaması ve raporlamasını kolaylıkla yapılabilmektedir. Yazılım 
muayene sırasında kullanıcıyı yönlendirerek kolaylık sağlamaktadır

Eşanjör-Chiller Probları / Soğutma Boruları Kontrol Probları 

(Eddyfi, KANADA)

Eddyfi, kullanılan eşanjör ve chiller borularına en uygun probun seçilerek kullanılabilmesi  
için geniş bir prob yelpazesi vardır. Magnetik, nonferromagnetik, paslanmaz, dublex çelikler 
ve nikel alaşımlı olmak üzere bir çok eşanjör için farklı özelliklerde ve uzunluklarda ECA, ECT, 
RFT, NFT, NFA, MFL ve IRIS probları mevcuttur. Reedy ve Ectane 2 cihazı ile birlikte 8-10 saat 
tam dolu şarj ile çalışıp kontrollerinizi yapabilirsiniz. Problar hafif taşınabilir olması büyük bir 
avantaj oluşturmaktadır. Uygulamanıza bağlı olarak farklı çaplarda problar tasarlanmıştır. 
Güçlendirilmiş polimer ile üretilen problarda kırılma veya aşınma gibi problemler en aza
indirilmiştir.                                                                                                

ACFM / Yüzey Çatlak Kontrol Cihazı 

(Eddyfi / TSC, İNGİLTERE)

Amigo2, cihazı ile yüzey çatlakların tespiti, boyutlandırması ve derinliğinin tespiti 
sağlanmaktadır. Malzeme üzerindeki boya ve kaplama kalınlıklarını kaldırmanıza gerek 
kalmaz. Farklı prob girişleri ile birlikte birkaç prob bağlayabilir, kolay yazılımı sayesinde bu 
problar arasında geçiş yapabilirsiniz. Genel uygulama alanları içerisinde, kaynak muayeneleri,
yüksek sıcaklık uygulamalarında, kalın kaplama uygulamalarında, ıslak bölge 
uygulamalarında kullanılmaktadır. 10.4”’lik geniş ve dokunmatik ekranı ile kolay 
kullanmanızı sağlar. 100 GB SSD hafızası ile geniş ve hızlı kaydetme alanına sahiptir.
Şarj edilebilir bataryası ile 8 saat kesintisiz kullanım sağlar.                                                                                    

GEL‹SM‹S  NDT UYGULAMALARI
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X-Ray Crawler  

(Technitest, İSPANYA)

C-0618 ve C-1048 model x-ray crawler (Model-X) cihazlarıyla doğalgaz, petrol ve benzeri
boru hatlarındaki kaynakların radyografik muayenesi yapılmaktadır. Technitest, 
crawlerlarının kalitesini Balteau marka x-ray cihazları ile desteklemektedir. Opsiyonel olarak 
sunulan aparatlar sayesinde tek bir crawler ile 10 inçten 72 inçe  kadar olan boruların 
kontrolü mümkün olmaktadır. Crawler ile birlikte 160kV, 200kV veya 300kV’lık x-ray tüpleri 
borunun et kalınlığına bağlı olarak verilmektedir. Crawler üzerindeki standart batarya
ile günde 1,5 km çekim yapma kabiliyetine sahiptir. Özel fren sistemi durma noktasında
sadece +/- 5 mm sapma gösterir. Dört tekerleği ile düşük eğimlerde 12,5 m/dk hızla 
hareket edebilmektedir.    

LLX Serisi Portatif X-ışını Tüpleri 

(Balteau-NDT, BELÇİKA)

Balteau NDT portatif X-Işını tüplerinden LLX Serisi, doğrusal veya panoramik ışıma
yapabilir olup yüksek frekanslı sabit potansiyel teknolojisi ile çalışmaktadır. Uygulamaya
göre seçilen 110 kV – 160 kV – 200 kV – 225 kV seçenekleri özellikle sanatsal çalışmalarda, 
müze uygulamalarında, kaynak muayenesinde, kompozit malzemelerde veya dijital
radyografide sıklıkla kullanılır. Metal-seramik tüp başlığı ve havayla soğutma sayesinde
%100 çevrim oranında çalışır. Muadillerine göre küçük ve hafif olan LLX serisi, özel 
tasarlanmış tüp başlığı sayesinde özellikle muayene alanın dar veya kısıtlı olduğu
uygulamalar için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir voltaj ve akım değerleri sayesinde
daima yüksek kontrastlar elde etmenizi sağlar.

CERAM Serisi Portatif X-ışını Tüpleri 

(Balteau-NDT, BELÇİKA)

Balteau NDT portatif X-Işını tüplerinden Ceram Serisi, adını seramik tüp başlığından alır. 
Doğrusal veya Panoramik ışınlama yapabilen Ceram serisi, pulsed-wave teknolojisi, hava 
soğutma ve seramik tüp başlığı sayesinde %100 çevrim oranıyla çalışmaktadır. 235 ve 300 
kV seçenekleri ile özellikle Havacılık, Savunma, Döküm, Demiryolu, Otomotiv, Enerji, 
Petrokimya ve birçok muhtelif sanayiye hitap eder. CF2000 veya Hand-X kablosuz 
uzaktan kumandalı kontrol üniteleri ve kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde rahatlıkla 
kontrol edilebilir.

Mobil X-ışını Sistemleri 

(Balteau-NDT, BELÇİKA)

Balteau NDT’nin mobil X-ışını ünitelerinden olan XMD serisi, sabit bir ünitenin gücüne ve
portatif bir ünitenin de esnekliğine sahiptir. Özellikle tersane, dökümhane ve saha
çalışmalarının gerekli olduğu uygulamalarda kullanıcısına büyük kolaylık sağlar. Yüksek
frekanslı sabit potansiyel jeneratör ile çalışan XMD serisi, 50 mA akıma ve 4000 W güç
kadar çıkabilir. Otomatik ön ısıtma, su soğutma, metal-seramik tüp başlığı ile %100 çevrim 
oranıyla çalışabilmektedir. Müşteri talebine göre panoramik veya doğrusal çekime rahatlıkla 
adapte edilebilir. LS1 kontrol ünitesi, X-ışını tüpü, jeneratörü, güç kabloları ve troley sistemin
standart elemanlarıdır. 

Digital X-Ray Crawler 

(3E NDT, İTALYA)

Xpress Scan, çapları 300 ila 1420 mm arasında değişen boruların kaynak muayenesini 
yapmanıza imkan tanıyan mobil dijital radyografi sistemidir. Sistem flat panel dedektör ve
X-Ray tüpünü boru etrafında otomatik olarak çevirerek komple kaynağın dijital görüntüsünü
alabilmektedir. Xpress Scan panaromik ve doğrusal çekimlere adapte edilebilir olup, ister tek 
cidar istenirse de çift cidar penetrasyon sağlanabilir. Dijital olması dolayısıyla geleneksel 
muayene yöntemlerinde oluşan sarf maliyetlerini elimine eder. IP67 koruması ve -40 °C’den 
+45 °C’ye kadar olan geniş çalışma sıcaklığı sayesinde saha koşullarına son derece uygundur. 
WiFi modülü sayesinde 300 metreye kadar tamamen kablosuz çalışılabilir.

HD-CR 35 NDT Bilgisayarlı Radyografi Cihazı 

(Dürr-NDT, ALMANYA)

HD-CR 35 NDT, mevcut radyografi çekim sisteminizde hiçbir değişiklik yapmadan, sisteminizi 
dijital hale getirmektedir. Endüstriyel film yerine esnek görüntü plakaları ile çekim yapılmakta 
ve bu fosfor plakalar, HD-CR 35 NDT cihazında taranarak dijital hale getirilmektedir. Görüntü 
plakaları tekrar tekrar kullanılabilmekte ve bu sayede film, banyo kimyasalları gibi tüm sarf
malzemeleri ortadan kaldırılarak, maliyetlerde büyük düşüş sağlanmaktadır. Portatif yapısı 
sayesinde, sahada tarama yapılmasına, görüntülerin incelenmesine ve anında parçanın durumu
ile ilgili karar alınabilmesine olanak tanımaktadır. Dijital görüntüler yüksek kalitede incelenebilir, 
üzerlerine notlar alınabilir, hatalar işaretlenebilir,  paylaşılabilir veya raporlanabilir. HD-CR 35 
NDT cihazı, 30 µm çözünürlüğüyle Alman BAM Enstitüsü tarafından belgelenen dünyadaki en 
yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı radyografi cihazıdır.

Flat Panel Direkt Radyografi Sistemi 

(Dürr-NDT, ALMANYA)

Flat Panel Direkt Radyografi Sistemleri, film banyo ya da tarama işlemi gerektirmeden, 
x-ışını tüpü veya gama projektörü ile çekim yapıldığı anda görüntüyü yüksek kalitede dijital 
ortama aktarmaktadır. Bu sayede hem zamandan, hem de maliyetten büyük bir kazanç 
sağlanmaktadır. Flat paneller 50 kV’dan 15 MV’ye kadar rahatlıkla kullanılabilmektedir. Sabit 
kullanımının yanında hafif yapısından dolayı portatif olarak da kullanılabilmektedir. Portatif 
yapısı ve kablosuz aktarım özelliği sayesinde saha uygulamalarında tercih edilir. Flat Panel 
sistemlerinin, farklı boyutlarda aktif görüntüleme alanlı versiyonları mevcuttur. 

VIDAR Ndt Pro Film Digitizer 

(Vidar, ABD)

Vidar NDTPRO (ABD) endüstriyel RT film dijitalleştirme cihazı, NDT pazarına düşük 
maliyetle endüstriyel filmleri, dijital ortamda yıllarca saklama imkânı tanıyor. Vidar RT film 
tarama cihazının yeni nesil yüksek çözünürlüklü CCD ve eşsiz otomatik RT film dijitalleştirme 
kalibrasyon özelliği, bilgisayar ortamına aktarılan görüntü kalitesinde herhangi bir değişime 
neden olmadan her görüntüde en iyi kopyalamayı sağlar. Yazılımı sayesinde görüntülerin 
üzerinde hata uzunluğu veya alan hesabı yapılabilir. Yılda en az iki kez bakım gerektiren 
muadil ürünlere karşın Vidar RT film tarama cihazı, maliyet oluşturabilecek herhangi bir 
bakım, kalibrasyon veya temizlik işlemi gerektirmez. ISO 14096 Class DS ve ASME Section 
V’deki bütün gereklilikleri karşılar. Bu sayede filmlerin dijital hallerini arşivlemek yeterli
olur ve fiziksel halleri hurdaya ayrılabilir.

X-ISINI TÜPLER‹
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AIS 958 Kompakt X-Işını Kabini

(Balteau-NDT, BELÇİKA)

Balteau NDT AIS958 Real-Time X-Işını kabini sayesinde küçük ve orta ölçekli parçaların 
muayenesi gerçek zamanlı olarak yapılabilir. Boyutları itibariyle laboratuvar ortamına bile 
rahatlıkla kurulabilecek AIS958, 5 eksende çalışan manipülatörü ve tam otomatik kontrol 
mekanizması ile işlerinizi daha hızlı yapmanıza olanak tanır. Uygulamaya yönelik olarak 
X-Işını tüpü 160 veya 225 kV gücünde seçilebilir. Kendinden zırhlı olmasından dolayı
radyasyon yayınımından korunmak için her hangi ekstra bir önleme gerek duyulmaz.
Son derece kompakt olan AIS958, ihtiyaç halinde forklift vasıtasıyla rahatlıkla
taşınabilir.

Sabit X-Işını Sistemleri / Radyografi Özel Çözümler 

(Troy-Met, TÜRKİYE)

Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri, sektörün ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla çok geniş
yelpazede Endüstriyel Radyografi cihazları tedarik etmektedir. Bu kategori altında bulunan
Kompleks Hareket Manipülatörlü X-Ray Sistemleri sayesinde gerçek zamanlı (Real-Time) 
muayene uygulamalarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sektördeki lider firmalardan olan 
Balteau ile birlikte Troy-Met tarafından ihtiyaca özel olarak X-Ray Sistemleri tasarlanıp 
üretilebilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda özellikle havacılıkta kullanılan araçların parçalarında 
ve tank bileşenlerinin muayenelerinde sıklıkla film kullanılmaktaydı. Dijital görüntüleme 
teknolojilerinin gelişimi sonucunda bu gibi parçaların muayenesinde gerçek zamanlı
radyografi kullanımına geçildi. Gerçek zamanlı muayene, üretimdeki verimi arttırırken
iş gücünü ve film maliyetlerini ciddi oranda azaltır.

AIS 229 Real-Time X-Işını Kabini

(Balteau-NDT, BELÇİKA)

Balteau NDT (Belçika),  Real-Time kabin sistemlerinin önde gelen üreticilerindendir, geniş 
ürün portföyü ile Havacılık, Savunma, Döküm, Otomotiv, Enerji ve birçok muhtelif sanayiye 
hitap eder. AIS229 modeli 5 eksen (X, Y, Z, döndürme ve açı verme) hareket kabiliyetine 
sahip manipülatörü ve tam otomatik kontrolü ile kullanıcılarına kolaylık sağlar. Standart 
olarak 160 kV ve 225 kV x-ışını tüpü seçenekleriyle gelen AIS229, farklı uygulamalara veya 
daha yüksek kV’lara modifiye edilebilir. Maksimum 530 x 530 x 800 mm boyutunda ve 100 
kilogram ağırlığında ki parçalara kadar muayene imkanı sağlayan AIS229, zırhı sayesinde
her hangi bir radyasyon sızıntısına izin vermez.

AIS 500 Inline X-Işını Sistemi

(Balteau-NDT, BELÇİKA)

AIS 500 modeli küçük ve orta büyüklükteki parçaların üretildiği üretim bantlarında
kullanabilecek gerçek zamanlı (real time) kontrol sistemidir. Yardımlı Hata Tanıma yazılımı 
(ADR, Assisted Defect Recognition) sayesinde, muayene aşamasını son derece kolay hale 
getirmektedir ve kritik parçaların üretiminde operatör hataları engellenmektedir. Başta ve 
sonda bulunan barkod tanıma sistemi ile AIS500, parçayı tanır ve operatörün her hangi bir 
komut vermesine gerek duymadan gerekli parametreleri otomatik düzenleyerek muayene 
işlemini tamamlar. AIS500 ile maksimum 448 x 348 x 200 mm boyutunda ve 80 kilogram 
ağırlığında ki parçalar muayene edilebilmektedir.

Immersion (Daldırma) Sistemleri 

Ultrasonik Özel Çözümler 

SONOAIR-Coupled Ultrason

UT Gantry Sistemleri 

Eddy Current Özel Çözümler 

Akustik Emisyon Sistemleri

(Marietta-NDT, ABD)

(Marietta-NDT, ABD) (Etherndt, İNGILTERE)

(Sonotec, ALMANYA) (Mistras, ABD)

(Marietta-NDT, ABD)

Daldırma Sistemleri, kullanıcının 
istekleri doğrultusunda farklı ebatlarda, 
konvansiyonel ultrason veya phased-
array yöntemleriyle çalışabilecek 
şekilde, paslanmaz çelik veya
akrilik malzemelerden üretilmektedir. 
Farklı eksen sayılarında manipülatör 
opsiyonları bulunmaktadır.

Marietta-NDT müşterilerinden
muayene edilecek parçaların numuneleri 
temin ederek, bu numunelerin
muayenesi için mühendislik çalışması 
yaparak özel çözüm sistemler dizayn 
etmekte ve bu sistemleri müşterilerin 
kullanımına sunmaktadır.

Air-Coupled Ultrasonik cihazlarda 
muayene edilecek malzemeye temas 
etmek veya kuplant kullanımı
gerekmemektedir. Bu sayede hassas 
malzemeler dokunulmadan, kuplanta 
maruz kalmadan ve sonrasında temizlik 
ihtiyacı olmadan muayene
edilebilmektedir. Cihaz ile birlikte 
muayene edilecek malzemenin şekline 
göre belirlenebilen eksen sayısında
mekanik sistemler temin 
edilebilmektedir.

Gantry Sistemleri, genellikle havacılıkta 
kullanılmak üzere üretilen kompleks 
kompozit parçaların ultrasonik geçirme 
yöntemiyle (through-transmission) 
muayenesi için tasarlanmıştır. Sistemler 
ihtiyaca göre 7–11 eksenli olarak 
üretilebilmektedir.

Tahribatsız muayene kollarından biri 
olan Eddy Current (Girdap Akımları) 
uygulamaya göre yüzey çatlak
kontrolü, malzeme ayırımı, sertlik 
ayırımı, iletkenlik ölçümü gibi birçok 
kontrolü yapmanıza olanak tanır. 
Gerek portatif cihazlar gerekse hat 
üzerine kurulan sistemler ile online 
veya offline olarak kontrollerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.

Mistras, tek kanallı USB tabanlı 
sistemlerden çok kanallı online akustik 
emisyon sistemlerine kadar üretim 
yapan akustik emisyon sektöründeki 
öncü firmadır. Üniversitelerde araştırma 
amaçlı kullanılan üniversal çekme 
cihazlarından, basınçlı tanklara, vana 
kaçak tespitinden asma köprü 
sistemlerinde online muayene yapmaya 
kadar geniş bir aralıkta uygulama
alanı bulunmaktadır.

REAL-TIME X-ISINI S‹STEMLER‹

S ‹STEM ÇÖZÜMLER‹
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KOWOPRO K  Manuel Film Banyo 

(Kowotest, ALMANYA)

KOWOPRO K serisi, radyografik filmlerin banyo işlemini yapabileceğiniz kolay kullanımlı 
manuel banyo ekipmanıdır. Tüm birim güçlü PVC malzemeden yapılmıştır. Sol tarafta
developer için 3 tank bulunur. Durulama ve fikser tankları ise ısıtılabilir veya soğutulabilir. 
Mikro işlemci sayesinde ısıtmayı ve su seviyesini kontrol edebilirken aynı zamanda karanlık 
oda zamanlayıcısı olarak da kullanılabilir. Uygulamanıza göre farklı boyutlarda seçilebilir. 

XR24 Endüstriyel Film Banyo Cihazı 

(Dürr-NDT, ALMANYA)

Firma, medikal alandaki tecrübelerini saha ortamında kullanılabilecek banyo cihazları ve 
doğayı kirletmeyen çevreci banyo kimyasalları üreterek, Tahribatsız Muayene alanına da 
aktarmıştır. XR-24 NDT, 24 cm genişliğinde film banyo edebilme özelliğine sahip
otomatik banyo cihazıdır. Boyutları ve ağırlığı göz önüne alındığında, rakiplerine göre çok 
daha portatiftir ve bu sayede rahatlıkla saha ortamına taşınabilmektedir. Tamamen 
mikro-işlemci kontrollü teknolojisi sayesinde otomatik bir şekilde her zaman filmleri 
optimum kalitede işleyebilmektedir. Bu teknolojinin ardında 250.000 adetlik bir üretim 
tecrübesi bulunmaktadır. Cihaz kullanımda olmadığında, batan tank teknolojisi sayesinde 
banyo kimyasalları kristalleşmeden korunabilmektedir.

OPTIMAX 2010 NDT Endüstriyel Film Banyo Cihazı 

(Protec, ALMANYA)

Optimax 2010 NDT, 35 cm genişliğinde film banyo edebilme özelliğine sahip otomatik
banyo cihazıdır. Tamamen mikro-işlemci kontrollü teknolojisi sayesinde otomatik bir şekilde 
her zaman filmleri optimum kalitede işleyebilmektedir. Banyo edilmek istenen filmin
kalitesine ve boyutuna bağlı olarak 1,5-10 dakika arasında banyo işlemi gerçekleşmektedir. 
İşlemci kimyasal sarfiyatını azaltmakta ve her zaman en üstün kalitede görüntü alınmasını 
sağlamaktadır. Bunun yanında güç tasarrufu modunda, su ve elektrik sarfiyatını
engelleyerek maliyetleri düşürmektedir.   

COMPACT2 NDT Endüstriyel Film Banyo Cihazı  

(Protec, ALMANYA)

Compact2 NDT, 45 cm genişliğinde film banyo edebilme özelliğine sahip otomatik banyo 
cihazıdır. XR-45 NDT boyutları ve beslenebilecek film boyutları ve işleme hızları göz önüne 
alındığında sabit kullanım için mükemmel bir seçenek oluşturmaktadır. Tamamen 
mikro-işlemci kontrollü teknolojisi sayesinde otomatik bir şekilde her zaman filmleri 
optimum kalitede işleyebilmektedir. Banyo edilmek istenen filmin kalitesine ve boyutuna 
bağlı olarak 2,5-10 dakika arasında banyo işlemi gerçekleşmektedir. 8 dakikalık developer 
prosesinde 79 adet 10x48’lik film banyo etmektedir. Banyo edilen filmin genişliği mikro 
sensörler tarafından ölçülerek en etkin şekilde kimyasalların yenilenmesi gerçekleştirilmekte 
ve maliyet avantajı sağlanmaktadır.

PED Serisi Kişisel Dozimetre  T402 Alan Radyasyon Ölçüm Cihazı 

(Tracerco, İNGİLTERE)

Kişisel radyasyon ölçüm sistemleri 
konusunda geniş bir ürün yelpazesine
sahip şirketin Ped serisi dozimetresi, 
radyoaktif ortamların ve radyoaktif 
ortamlarda çalışanların maruz kaldıkları 
radyasyon miktarını görüntülemek için 
kullanılan bir cihazdır. Dozimetreler 
savunma sanayiinde, sağlık alanında, 
KBRN’de ve atık tesislerinde 
kullanılmaktadır.

(Tracerco, İNGİLTERE)

Tracerco T402 Radyasyon Monitörü 
özel tasarımı ile hafif, güçlü ve rahat 
kullanıma olanak sağlar. Buna ek olarak, 
kişisel doz entegrasyonu ve yüksek 
doz hafızası gibi özelliklere de sahiptir. 
T402’nin sağladığı özelliklerin başında 
60 KeV’e kadar X ve Gamma ışınlarının 
tespiti gelmektedir. Şahsi dozimetre 
olarak da kullanılan Tracerco T402 sesli 
uyarı sistemi ile kolay kullanım sağlar.

Film Viewer  Densitometre

(Xograph, İNGİLTERE)(LCNDT, P.R.C.)

Endüstriyel Radyografi filmlerinin 
görüntülenmesinde kullanılan film 
görüntüleme ekipmanları artık LED 
teknolojisi ile desteklenmektedir.
Ortalama 50.000 saat ömrü 
bulunmaktadır. Farklı boyuttaki 
filmlerin için 3 farklı viewer opsiyonu 
bulunmaktadır. ISO 5580 Standardını 
tamamen karşılamaktadır.

Kompakt, yüksek kaliteli taşınabilir 
Digit-X densitometre cihazı, filmlerin 
yoğunlukları ölçmektedir. 175 gram 
ağırlığındaki cihaz, 250 saate yakın 
batarya kullanım ömrüne sahiptir. 
Ergonomik tasarıma sahiptir

Penetremetreler Çift Telli Penetremetre 

(Kowotest, ALMANYA)

Radyografik muayenede kullanılan 
penetremetreler, standartlara göre 
seçilir ve görüntü kalitesi hakkında bilgi 
verir. Delikli veya telli penetremetreler 
en sık kullanılan tiplerdir. ASTM ve EN 
standartlarında sertifikalı olarak ürünler 
tedarik edilmektedir.

(Kowotest, ALMANYA)

Çift telli penetremetre özellikle dijital 
radyografi uygulamaları için görüntü 
yarı gölgesini ve basic spatial resolution 
ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. CR, 
DR ve Real Time özellikli sistemlerde 
kullanılması standart gereği ölçü
hassasiyeti açısından önemlidir.

CR / DR Phantom Kurşun Harf / Rakam

(Dürr-NDT, ALMANYA)

CR / DR Phantom, dijital radyografi 
sistemlerin performansını kontrol 
edebileceğiniz ve standartlarda belirtilen 
testleri yapabileceğiniz bir nevi doğrulama 
bloğudur. Düzgün ve hassas sistem
operasyonu için periyodik olarak bu
testlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

(Kowotest, ALMANYA)

Kurşun rakam, harf ve sembol 
işaretlerini pozlama sırasında X-ray 
filmleri üzerine uygulamak için kullanılır. 
Şeffaf plastik tablet üzerine radyopak 
kurşun dolu harfler, semboller ve 
işaretler bulunmaktadır. 

RADYOGRAF‹K  MUAYENE



PORTAT‹F SERTL‹K ÖLÇÜM C‹HAZLARI

1716

PORTAT‹F SERTL‹K ÖLÇÜM C‹HAZLARI

EQUOTIP 550 Portatif UCI (Ultrasonik) Sertlik Ölçüm Cihazı 

(Proceq, İSVİÇRE)

Equotip 550 UCI Portatif Sertlik cihazı, ASTM 1038 ve DIN 50159 standartlarına uygundur. 
Dünya üzerinde test yükü elektronik olarak değiştirilebilen tek Ultrasonik sertlik probu olan 
Equotip, sunacağı HV1-HV2-HV3-HV4-HV5-HV10 yükleriyle birden fazla uygulamaya tek 
prob ile hitap etmenize olanak tanır. Bu sayede sizi oluşabilecek çoklu prob maliyetlerinden 
korur. ASTM E140 standartına göre HV, HRC, HRB, HRA, HB, HS sertlik skalalarında sonuçlar 
almanızı sağlar. Özellikle kaynaklı imalatlarda ısıdan etkilenen bölgelerde (HAZ), 
kaplamalarda, ısıl işlem gören parçalarda veya karmaşık geometriye sahip parçaların
ölçümünde kullanılmaktadır.  

EQUOTIP 550 Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı 

(Proceq, İSVİÇRE)

Portatif sertlik ölçüm cihazlarında lider firma konumundaki Proceq, aynı zamanda sekme tipi 
(bilyalı, leeb) sertlik ölçüm yönteminin de mucidi firmadır. Son nesil olan Equotip 550,
dokunmatik ekran ve Türkçe menüsü ile son derece kullanıcı dostudur. IP54 su ve toz 
koruması, 8 GB dâhili hafızası, kalın kauçuk koruma kasası ile en zorlu saha şartlarında bile 
çalışmaya uygundur. Dünya üzerinde 3 farklı ölçüm prensibiyle aynı anda çalışabilen tek 
cihaz olan Equotip 550 neredeyse tüm metalik uygulamalarda sertlik ölçümünü
mümkün kılar.

EQUOTIP 550 Portatif Leeb (Sekme) Sertlik Ölçüm Cihazı 

(Proceq, İSVİÇRE)

Portatif Equotip 550 Leeb Sertlik Cihazı, uygulamaya göre değiştirilebilen probları sayesinde 
farklı kalınlık, sertlik ve geometrideki ürünlerin sertlik değerlerini yüksek hassasiyetli,
tekrarlanabilir bir şekilde ve numune almaya gerek duymadan tespit edebilmektedir. Farklı 
yüzeylerde en uygun şekilde kullanılabilmesi için destek halkaları temin edilmektedir. 
Equotip 550, DIN 50516 ve ASTM A956 standartlarına uygun olarak HV, HB, HRC, HRB, 
HRA, HS, Rm sertlik skalalarında ölçüm yaparak, yaptığı ölçümleri hafızasında
saklayabilmektedir. Yazılım desteği ile kaydedilen tüm bu veriler bilgisayar
ortamına taşınabilir ve raporlanabilir.

EQUOTIP 550 Portatif Rockwell Sertlik Ölçüm Cihazı 

(Proceq, İSVİÇRE)

Equotip 550 Portatif Rockwell Sertlik Cihazı DIN 50157 ve ASTM B724 standartlarına
uygundur. Equotip 550 Portatif Rockwell Sertlik Probu ile 0,5 mm incelikteki sac
malzemelerinizin bile sertlik değerlerini batma derinliğini kullanarak ölçülebilmektedir. 
10N ön yük, 50N test yükü verebilen cihaz, çok hassas değerlere ulaşarak alüminyum gibi 
yumuşak malzemelerden, sertleştirilmiş çeliklere kadar birçok malzemenin sertlik
kontrolünü hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilir. Equostat’a ait probların bu sistem ile 
kullanılabilmesi mümkün olup, bu da kullanıcının yatırım maliyetini düşürmektedir.

Portatif Sertlik Ölçüm Cihazları Aksesuarları  

(Proceq, İSVİÇRE)

Portatif sertlik ölçümünde özellikle kompleks geometriye sahip parçaların ölçümünü 
kolaylaştıracak aksesuarlar hem zamandan tasarruf sağlamanıza imkan tanır hem de daha 
hassas ölçümler almanızı sağlar. Farklı uygulamalara probları adapte edebileceğiniz destek 
halkaları, konveks / konkav yüzeyler için özel aparatlar veya ölçüm penseleri sayesinde çok 
daha geniş bir malzeme grubuna hitap edebilirsiniz. Bunlar haricinde farklı problar için yedek 
bilyalar, kablolar, farklı sertlikler ve uygulamalar için sertlik blokları çok hızlı bir şekilde 
temin edilebilmektedir.

BAMBINO2 / PICCOLO 2 Portatif Sertlik Cihazları 

(Proceq, İSVİÇRE)

Bambino2 / Piccolo2 Sertlik Cihazı, kullanıcılarına, sahada pratik, hassas ve hızlı sertlik 
ölçümü yapabilme imkanı tanımaktadır. Equotip Piccolo2 ve Bambino2, DIN 50516 ve ASTM 
A956 standartlarına uygun Vickers (HV), Brinell (HB), Rockwell (HRC, HRB), Shore (HS) gibi
skalalarda ölçüm yapabilmektedir. Her iki cihaz da ulaşımı zor yüzeylerde, büyük ve ağır
parçalarda, giriş-çıkış kalite kontrolünde yoğun olarak kullanılmaktadır. Piccolo2, 3 mm’lik 
Tungsten karbür uçları ile dar ve radiuslu yüzeylerde ölçüm imkânı sağlarken, Bambino2 
yoğun olarak, döküm parçaların, dişlilerin ve ısıl işlem görmüş parçaların sertlik testlerinde 
kullanılmaktadır.

LEEB LIVE Kablosuz (Sekme) Sertlik Ölçüm Cihazı 

(Proceq, İSVİÇRE)

Proceq firmasının yeni nesil portatif sertlik ölçüm cihazı olan Leeb Live, kablosuz olup akıllı
telefonunuzla veya saatiniz ile senkronize edilerek verileri anında paylaşmanıza veya 
saklamanıza olanak sağlar. IP54 koruması sayesinde zorlu saha şartlarında bile kolayca 
çalışabilirsiniz. Tek seferlik veya şarj edilebilir AAA pil ile çalışan Leeb Live uçak seyahatlerine
ve kargolamalarda büyük kolaylık sağlar. Yapılan bütün ölçümleri bulut hesabına senkronize 
ederek üçüncü kişilerin de ulaşmasına imkân tanır.

UCI LIVE Kablosuz (Ultrasonik) Sertlik Ölçüm Cihazı  

(Proceq, İSVİÇRE)

Dünyanın ilk kablosuz ultrasonik sertlik ölçüm cihazı olan UCI Live, tablet tipi model Equotip 
550 gibi HV1’den HV10’a kadar elektronik olarak ayarlanabilen test yüküne sahiptir. Akıllı
telefonunuza yükleyeceğiniz program sayesinde tüm verilerinizi anında paylaşabilir, geçmiş 
ölçümlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca telefon sayesinde parçanın fotoğrafını rapora 
ekleyebilir, sesli notlar veya konum bilgisi de paylaşabilirsiniz. AA pil ile çalışan UCI Live,
uçak seyahatlerinde veya kargo işlemlerinde büyük kolaylık sağlar. 
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PFINDER 71-4 UV Lamba Yoke Tipi UV Lamba 

(Pfinder, ALMANYA)

Pfinder 71-4 UV Lamba, manyetik parçacık 
ve penetrant test uygulamalarında 
kullanılmaktadır. Pfinder 71-4 UV Lamba, 
220 V ve 12 V’luk şarjlı dahili batarya 
ile çalışmaktadır. 45 W/m2’lik UV ışık 
şiddeti sayesinde uygun test koşulunu 
sağlamaktadır. IP53 su ve toz geçirmezlik 
özelliği sahiptir.

(Nawoo, KORE)

Nawoo firmasının ürünü olan Nawoo 
Led UV lambasını yokeye takarak
floresan manyetik uygulamalarınızı 
çok daha kolay bir şekilde yapmanıza 
yardımcı olur. Nawoo Led UV lamba 
manyetik yokenin oluşturduğu 
manyetik alandan güç alarak çalışır. 
Standardın gerektirdiği UV ışık şiddetini 
sağlamaktadır.

Bobin Tipi Manyetik Yoke GM07 Manyetik Alan Ölçüm Cihazı 

(Hirst, İNGİLTERE)(K+D Flux Technic, ALMANYA)

Farklı çaplara uygun olarak üretilen ve 
ferro malzemelerdeki boyuna yüzey 
çatlaklarını kontrolü için seri bir muayene 
yöntemi sağlamaktadır. Manyetize edilmiş 
olan parçaların demanyetizasyonunda da 
kullanılan bobinler ayak pedalı sayesinde iki 
elinizin de serbest kalmasını
desteklemektedir.

Manyetik parçacık kontrolünde 
malzemeye uygulanan manyetik alanın 
şiddetini, yönünü ve miktarın tespit 
etmekte kullanılmaktadır. Cihaz Gauss, 
Tesla, Amper gibi değerlerde ölçüm 
yapmaktadır. Cihaz taşıma çantası ve 
sertifikası ile birlikte teslim
edilmektedir.

Gaussmetre MTU Blok 

(Pfinder, ALMANYA)

Gaussmetre, manyetik alan şiddeti 
uygulandıktan sonra parça üzerinde 
kalan, kalıntı mıknatıslığı ölçmek için 
kullanılmaktadır. Dijital veya analog 
çeşitleri bulunmaktadır. Sertifikası ve
deri kılıfı ile teslim edilmektedir.

(Pfinder, ALMANYA)

MTU blok Çap: 50mm, Yükseklik: 
10 mm, Çatlak Uzunluğu: 2-10 mm 
ebatlarında üzerinde yapay çatlaklar 
oluşturulmuş test parçasıdır. MTU 
blok sayesinde Manyetik Sarfların 
performansları değerlendirilmektedir.

UV-Lux Metre Tam Panel 

(Pfinder, ALMANYA)

Manyetik Partikül ve Penetrant testi 
uygulamalarında kullanılan Gün ışığı (Lux) 
ve Ultraviyole (Siyah ışık) şiddetlerin 
ölçülmesinde kullanılmaktadır. Pfinder 
UvLUXCheck iki sensör bulunmakta
ve iki değer eş zamanlı olarak
görüntülenebilmektedir.

(Pfinder, ALMANYA)

Tam Panel, penetrant testi ortamının 
ve sarflarının uygunluğunu tespit etmek 
için kullanılmaktadır. Üzerinden bulunan 
farklı pürüzlülük ortamları ve 5 farklı 
boyuttaki çatlakla sarfların fonksiyon 
testleri yapılmaktadır. ASTM ve EN 
standartlarında temin edilebilmektedir.                                                             

Penetrant Tezgahı 

(Troy-Met, TÜRKİYE)

Manyetiklenemeyen  veya manyetik alan uygulanması istenmeyen malzemeLerde 
uygulanan Penetrant testi için daldırma yöntemi ile uygulanması için içerisin de kurutma 
fırınında dahil olduğu müşteri uygulamasına özel penetrant tezgahları tasarlanabilmektedir. 
Tezgâh üretilirken birleştirme bölgelerindeki kaynaklı bölgeyi minimumda tutulmaktadır. 
Tezgâhın tamamı paslanmaz çelikten yapılmaktadır. Müşteri taleplerine bağlı olarak
otomatik veya manuel sistemler tasarlanabilmektdir. 

Manyetik Yoke 

(Nawoo, KORE)

Nawoo MY-2 AC Yoke, ferro-malzemelerde  yüzey ve yüzeyin hemen altındaki
süreksizlerin tespitini sağlanmaktadır. Kaynak bölgesindeki yüzey çatlaklarında, ısıl işlem 
sonrası oluşabilen stres çatlaklarının tespitinde kullanılan Nawoo MY-2 AC Yoke, 2,6
amperlik akım gücü ile yüksek bir performans sunmaktadır. Ergonomik yapısı sayesinde 
operatörün cihazı rahatça kavramasını, köşe kaynaklarda, radiuslu ve döküm yüzeylerde 
cihazı kolaylıkla kullanmasını sağlar. Ayaklar arası maksimum mesafe 185 mm olup, 180 
mm’de 5,4 kg’lık yük kaldırma kapasitesine sahiptir. Nawoo MY-2 AC Yoke, EN ISO 9934 
standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

PORTAFLUX Manyetik Jeneratör 

(K+D Flux Technic, ALMANYA)

Portaflux serisi manyetik jeneratörler, test edilecek büyük parçaların rahatça manyetize
olması için 1.000-10.000 amper aralığında  alternatif (AC) veya doğru akımda (DC) güç
üretebilmektedir. Bu sayede bir defada tüm parçanın manyetize olması sağlanmakta ve tek 
seferde yüzey çatlak kontrolü yapılabilmektedir. Portaflux serisi cihazlarda yarım dalga, tam 
dalga ve demanyetizasyon opsiyonları bulunmaktadır. Bu özellikler ile yüzey altı hataların
tespiti mümkün olmakta ve kalıntı mıknatıs etkisi minimum seviyeye indirilebilmektedir. 
Jeneratörlere bağlanan prod, coil ve yüksek akım kabloları sayesinde farklı uygulamalar 
yapılabilmektedir.

UNIVERSAL Manyetik Test Tezgahları 

(K+D Flux Technic, ALMANYA)

Universal serisi manyetik parçacık test tezgahları, seri imalata uygun olarak, müşterilerin 
proses ve taleplerine göre tasarlanmaktadır. Müşteri odaklı üretilen tezgâhlar, otomotiv, 
havacılık ve medikal sektörlerinde üretilen özel ve kritik parçaların yüzey çatlak
kontrollerinde kullanılmaktadır. Krank mili, motor türbin kanatları, dâhili veya harici 
implantlar ve benzeri daha pek çok parça için özel çözümler sunulmaktadır. Universal 
serisi tezgâhlarda AC, DC, tam dalga, yarı dalga ve demanyetizasyon gibi seçenekler 
bulunmaktadır. Muayene ister gün ışığında isterse özel olarak üretilen LED’li UV ışık
altında yapılabilmektedir.

MANYET‹K PART‹KÜL C‹HAZLARI
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PFINDER 890 Temizleyici / Cleaner 

(Pfinder, ALMANYA)

Pfinder 890 çözücü, manyetik partikül testinde EN ISO 9934-2’ye göre ve penetrant
testinde EN 571-1’e göre yüzey temizliği için kullanılmaktadır. EN ISO 3452-2, 3452-6, 
ASTM E165, ASME V Art.6, PMUC, RCCM standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Çevreye 
ve kullanıcıya zarar vermesi muhtemel kükürt ve halojen içeriği düşük oranda tutulmuştur. 
30 litrelik varillerde, 5 litrelik bidonlarda veya 500 ml kullanıma hazır spreylerle kullanıma 
sunulmaktadır.  İçerisindeki etken madde sayesinde test uygulaması öncesinde ve 
sonrasında yüzey temizliğinin daha rahat ve hızlı yapılmasını sağlar.                                                           

PFINDER 902 Floresan Penetrant Sarf Malzemeleri 

(Pfinder, ALMANYA)

Pfinder 902, EN 571-1 standardında Type 1’e göre UV ışık altında yapılan penetrant testleri 
için geliştirilmiştir. Ferro ve non-ferro alaşımlarda, UV ışık altında yüzey çatlaklarının tespiti 
için kullanılmaktadır. Suyla veya solventle temizlenebilen olmak üzere çeşidi mevcuttur. 
Hassasiyeti  DIN 54152’de level 4, EN ISO 3452-2’de level 2 olup, temiz sarımtırak yeşil 
bir renge sahiptir. EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM E165, ASME V Art.6 gibi 
standartlarının direktiflerine uygundur. 200 L, 100L, 30L ve 5L’lik paketlerde veya 500 ml’lik 
spreyler halinde satışı yapılmaktadır. 

PFINDER 860 Kırmızı Görünür Penetrant Sarf Malzemeleri 

(Pfinder, ALMANYA)

Pfinder 860, EN 571-1 standardında Type-2’ye göre gün ışığı altında yapılan penetrant
testleri için geliştirilmiştir. Ferro ve non-ferro alaşımlarda, gün ışığı altında yüzey 
çatlaklarının tespiti için kullanılmaktadır. Pfinder 860 suyla veya solventle
temizlenebilmektedir. Diğer bir ürün olan Pfinder 800 ise hem görünür ışıkta hem de
UV ışık altında kullanıma uygun bir modeldir. EN ISO 3452-2 standardına göre level 2 
hassasiyetine sahiptir. 200 L, 30 L ve 5 L’lik paketlerde veya 500 ml’lik spreyler halinde koyu 
kırmızı renkte bulunmaktadır. EN ISO 3452-2, 3452-5, 3452-6, ASTM E165, ASME V Art.6, 
RCCM direktiflerine uygundur. 

PFINDER 871 Geliştirici / Developer 

(Pfinder, ALMANYA)

PFINDER 871, EN 571-1 standardına göre Type-1 ve Type-2 uygulamalarında geliştirici 
olarak kullanılmaktadır. Form-D ve Form-E olarak, EN 571-1 standartlarında yer almaktadır. 
Penetrantın temizlendikten sonra çatlak içeresinde kalan kısmının yüzeye çıkmasını ve 
görünür hale gelmesini sağlar. Sprey içerisindeki doğru basınç seviyesi ve sprey
üzerindeki düğmenin kalitesi geniş açılı bir püskürtme sağlayarak, sarfiyatı azaltıp,
kurumayı çabuklaştırmaktadır. EN ISO 3452-2, 3452-6, ASTM E165, ASME V Art.6, 
PMUC, RCCM direktiflerine uygunolarak, farklı ambalaj boyutlarında veya sprey olarak 
atışı yapılmaktadır.

PFINDER 100-115-130 Floresan Manyetik Kontrol Konsantresi 

(Pfinder, ALMANYA)

Tezgah kullanan veya kendi püskürtme sistemi kuran müşterilerimiz için konsantre olarak 
verdiğimiz manyetik partikül sarflarıdır. UV ışık altında kontrol edilmesi için
üretilmektedir. Pfinder marka ürünler talebinize göre parlaklık seviyesi, renk ve metal 
partikül sayısına göre farklı modelleri mevcuttur. 1 kilogram’lık paketler halinde satılan ürün 
40 litre su ile karıştırılıp kullanılmaktadır. İçeriğinde bulunan korozyon önleyici katkı
ile parçalar uzun süre korozyondan korunmaktadır. Su kullanmak istemeyen
müşterilerimiz için yağ ile karıştırılabilen konsantre de mevcuttur.                                                                                                                 

(Pfinder, ALMANYA)

Manyetik partikül testinde UV ışık altında kullanılan Pfinder 150, 0,5 level hassasiyette par-
tikül boyutuna sahiptir. Floresan partiküllerin boyutu yaklaşık 3 mikrondur. Pfinder 150, EN 
ISO 9934-2, ASME V Art.7, ASTM E 1444, ASTM E 709, AMS 2641, AMS 3044, AMS 3045, 
AMS 3046, RCCM, PMUC standartlarını karşılamaktadır. DIN EN ISO 3104 standardına uy-
gun 3,0 mm²/s akışkanlık değeri sprey uygulamalarında pratiklik vehassasiyet sağlamaktadır. 
Ürün 30 litrelik bidonlarda, 5 litrelik şişelerde ya da 500 ml spreylerde kullanıma hazır şekilde 
satılmaktadır. 

PFINDER 251 Siyah Manyetik Sarf Malzemeleri 

(Pfinder, ALMANYA)

Manyetik partikül testinde gün ışığı altında kullanılan Pfinder 251, 0,2 mikronluk partikül
boyutuyla kılcal yüzey çatlaklarının hassas bir şekilde tespitini sağlar. Pfinder 251, EN 
ISO 9934-2, ASME V Art.7, ASME III-Division 1-NB, ASTM E 1444, ASTM E 709, AMS 
2641, AMS 3041, AMS 3043, RCCM gibi birçok standardı karşılamaktadır. Pfinder 251, bu 
standartların yanı sıra ASME / ASTM gereksinimlerini de (60 dakika sonra 1,2-2,4 mL / 100 
mL) karşılamaktadır. Ürün 5 Litrelik bidonlarda konsantre olarak veya  500 ml kullanıma 
hazır spreyler şekillinde kullanıma sunulmaktadır.

PFINDER 281 Beyaz Kontrast Boyası 

(Pfinder, ALMANYA)

Pfinder 281 manyetik partikül test uygulamasında Pfinder 251 siyah demir tozuna fon 
oluşturmak  amacı ile kullanılır. Bu sayede koyu tonlu yüzeylerde siyah demir tozlarının 
daha rahat görünmesi sağlanır ve muayenenin daha sağlıklı yapılmasına olanak tanınır. EN 
ISO 9934-2, ASME V Art.7, ASTM E 709 standartlarını karşılayan Pfinder 281, 30 litrelik
varillerde, 5 litrelik bidonlarda veya 500 ml kullanıma hazır spreylerle kullanıma 
sunulmaktadır. Sprey içerisindeki doğru basınç seviyesi ve sprey üzerindeki düğmenin
kalitesi geniş açılı bir püskürtme sağlamaktadır. En önemli özelliği çok hızlı bir şekilde
kuruyarak muayeneye hazır hale gelmesidir.

PFINDER 150 Floresan Manyetik Sarf Malzemeleri 
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X-MET 8000 Smart Portatif XRF Spektrometresi 

(Hitachi, JAPONYA)

X-MET 8000, XRF analiz cihazları konusunda uzman Hitachi  şirketinin sahada kimyasal 
analiz imkânı sağlayan en gelişmiş modelidir. SDD detektörlü, 40kV gücündeki bu model 
periyodik tabloda Ti (22)-U (92) aralığındaki elementlerin kimyasal analizini 10 saniyeden 
kısa bir sürede yapabilmektedir. X-MET 8000, IP 54 standardı ve batarya ile kullanım 
özelliği sayesinde arazi koşullarında çalışabilmekte, özel detektör koruma sistemi sayesinde 
sivri ve keskin numunelerin analizini sorunsuz şekilde yapabilmektedir. Cihaz 1600 alaşım 
standardından oluşan kütüphanesi ve küçük kompakt tasarımıyla eşsizdir. İster Excel, isterse 
özel PDF formatında raporlama yapabilme özelliğine sahiptir. X-MET 8000 Smart 
özellikle paslanmaz çelik paslanmaz boru ve döküm sektöründe kullanılmaktadır. Metal 
Geri dönüşüm, Pirinç, Bronz ve Alaşımların kullanıldığı sektörlere de hitap etmektedir.

VULCAN Smart Portatif LIBS Spektrometresi 

(Hitachi, JAPONYA)

Vulcan Smart, Hitachi şirketinin, özellikle çelik ve nikel alaşımların analizinde kullanılması 
için ürettiği, yeni nesil metal analiz cihazlarından bir diğeridir. LIBS (laser induced breakdown 
spectroscopy) teknolojisi ile donatılmış cihaz, x-ışını oluşturmadan (radyasyonsuz) analiz 
yapabilmektedir. Paslanmaz çelik, diğer çelik alaşımlar ve nikel alaşımların yanı sıra, cihaza 
yapılabilen geliştirmeler sayesinde kobalt, bakır, kalay, titanyum ve zink gibi metallerin de
analizini yapabilmektedir. Vulcan Smart portatif LIBS metal analiz cihazı, güçlü bataryası ile 
sahada bir gün boyunca şarj edilmeden kullanılabilen bir spektrometre cihazıdır. Geniş 
kütüphanesi, Wi-Fi özelliği, IP54 standartlarına uygun dizaynı sayesinde kullanıcılara 
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Paslanmaz, Pirinç, Bronz ve alaşımlarının kullanıldığı
birçok sektörde kullanılmaktadır.

X-MET 8000 Optimum Portatif XRF Spektrometresi 

(Hitachi, JAPONYA)

X-MET 8000, XRF analiz cihazları konusunda uzman Hitachi şirketinin sahada kimyasal 
analiz imkânı sağlayan en gelişmiş modelidir. SDD detektörlü, 50kV gücündeki bu model 
periyodik tabloda Mg (12)-U (92) aralığındaki elementlerin kimyasal analizini 10 saniyeden 
kısa bir sürede yapabilmektedir. X-MET 8000, IP 54 standardı ve batarya ile kullanım 
özelliği sayesinde arazi koşullarında çalışabilmekte, özel detektör koruma sistemi sayesinde 
sivri ve keskin numunelerin analizini sorunsuz şekilde yapabilmektedir. Cihaz 1600 alaşım 
standardından oluşan kütüphanesi ve küçük kompakt tasarımıyla eşsizdir. İster Excel, isterse 
özel PDF formatında raporlama yapabilme özelliğine sahiptir. Optimum Model cihazımız 
Smart model cihaza ek olarak Alüminyum ve alaşımlarının kullanıldığı sektörlerde de 
kullanılmaktadır.

VULCAN Expert Portatif LIBS Spektrometresi

(Hitachi, JAPONYA)

Vulcan Expert, Hitachi şirketi tarafından üretilen en gelişmiş spektrometre cihazları arasında 
bulunmaktadır. LIBS (laser induced breakdown spectroscopy) teknolojisi ile donatılan bu 
portatif metal analiz cihazı, x-ışını oluşturmadan sadece lazer teknolojisi kullanarak saniyeler 
içerisinde analiz yapabilmesi sayesinde kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlar. Genel olarak 
XRF analiz cihazlarının kullanılabilmeleri için zorunlu tutulan eğitim sertifikaları ve ruhsatlar 
Vulcan Expert için gerekli olmadığından, kullanıcılar zamandan tasarruf etmekte ve ek
maliyetlerden kurtulmaktadırlar. Vulcan Expert LIBS cihazı sahada kolay kullanım 
sunabilmesi için; portatif, dayanıklı ve uzun batarya ömrüne sahip olacak şekilde dizayn 
edilmiştir. Vulcan Expert LIBS portatif metal analiz cihazı, muadil cihazlarla kıyaslandığında, 
en geniş derece aralığında kullanım imkanı veren, IP54 standartlarına uygun, dahili kameraya 
sahip bir spektrometredir.

X-MET 8000 Expert Portatif XRF Spektrometresi  

(Hitachi, JAPONYA)

X-MET 8000 Expert, XRF analiz cihazları konusunda uzman Hitachi şirketinin sahada
kimyasal analiz imkanı sağlayan en gelişmiş modelidir. SDD detektörlü, 50kV gücündeki 
bu model periyodik tabloda Mg (12)-U (92) aralığındaki elementlerin kimyasal analizini 5 
saniyeden kısa bir sürede yapabilmektedir. X-MET 8000 Expert, IP 54 standardı ve batarya 
ile kullanım özelliği sayesinde arazi koşullarında çalışabilmekte, Cihaz önünde bulunan ve 
Hitachi tarafında özel olarak geliştirilen koruma kalkanı, hurda talaşlarınızdan dahi cihaza 
hiçbir zarar vermeden kolaylıkla ölçüm almanıza olanak sağlamaktadır. Cihaz 1600 alaşım 
standardından oluşan kütüphanesi ve küçük kompakt tasarımıyla eşsizdir. İster Excel, isterse 
özel PDF formatında raporlama yapabilme özelliğine sahiptir. Üç farklı modele sahip cihaz, 
alaşım (metalurji) uygulamaları, geri dönüşüm, araç katalizörü uygulamaları, kuyumculuk, 
NDT ve PMI muayeneleri gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir.

X-STRATA 920  Masaüstü Kaplama Kalınlık Ölçüm 

(Hitachi, JAPONYA)

Hitachi X-Strata 920, üretimi geliştirmek ve XRF yöntemi ile kalite kontrolü sağlamak adına 
kaplama kalınlığı ölçümü ve malzeme analizinde kullanılmaktadır. X-Strata 920 kompakt ve 
dayanıklı yapısının yanı sıra hızlı, güvenilir ve tahribatsız analiz sonuçlarıyla kendine kaplama 
kalınlığı ölçümü ve malzeme analizi uygulamalarında güçlü bir isim yapmıştır. SDD
dedektörü sayesinde NiP (Nikel Fosfor) kaplama, Metal kaplama, elektronik, alaşım
ve kuyumculuk gibi pek çok farklı sektörde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Farklı
uygulamalar için tasarlanabilen numune tablaları, 3 basamaklı basit test menüsü, 
kullanıcı dostu yazılımı, video-kolimatör sistemi birçok farklı özelliğinden
öne çıkanlarıdır.

XRF & L IBS  K ‹MYASAL ANAL‹Z

LIBS & MASAÜSTÜ K.K.Ö.



D‹GER YÖNTEMLER

24

μ-X360s Portatif Stres Kalıntı Analiz Cihazı 

SIGMACHECK-2 İletkenlik Ölçüm Cihaz 

Dijital Görüntü Korelasyon Sistemleri (DIC)

Çelik Halat Kontrol Cihazı

MF300Fe+ Ferritmetre 

Shearografi Sistemleri

(Pulstec, JAPONYA)

(Ether NDT, İNGİLTERE) (Diverse, İNGİLTERE)

(ISI-SYS, ALMANYA) (ISI-SYS, ALMANYA)

(Intron, RUSYA)

Dünyanın cos alpha metoduna göre 
ölçüm yapabilen ilk X-ray yüzey kalıntı 
gerilim ölçüm cihazı olan µ-X360s, 
portatif olmasının yanı sıra aynı
zamanda da yüksek hassasiyet ile çalışır. 
Yüzey işleme, plastik şekil verme, 
kaynak, ısıl işlem gibi proseslerin neden 
olabileceği kalıntı gerilim ölçümünün 
yanı sıra kalıntı östenit miktarını da 
ölçebilir. Uygulamaya göre Cr, V, Cu, 
Co, Mn tüpleri opsiyonel olarak
sunulabilir.

SigmaCheck-2 Eddy Current
İletkenlik Ölcüm cihazı ile
ürünlerin IACS değerlerini hızlıca 
tespitini sağlamaktadır. İletkenlik 
farklılıkları malzeme ayırmasında da 
kullanılmaktadır. Cihaz ile birlikte
2 farklı standart numunede sertifika
ile birlikte teslim edilmektedir.

Dijital görüntü korelasyon
sistemleri (DIC) iki boyutlu ve üç 
boyutlu görüntüler üzerinde oluşan 
değişiklikleri ölçümleyerek, izleyen 
ve kaydeden optik bir sistemdir. Bu 
yöntem genellikle farklı disiplindeki 
mühendislik alanlarında parça 
üzerinde oluşan deformasyonu, yer 
değişimini, gerilimi ve akmayı ölçmede 
kullanılmaktadır. DIC yöntemi, inşaat, 
havacılık, otomotiv, elektronik gibi pek 
çok farklı sektörde kullanılmaktadır.

Halat kontrol cihazları tahribatsız bir 
şekilde çelik halatların kontrolünü 
yapmanıza olanak tanır. Kullanım alanı 
ağırlıklı olarak madencilik, vinç halat 
uygulamaları, off-shore çalışmaları, 
su altı boru sistemlerinde, petrol ve 
gaz endüstrisi, köprü yapımları, kayak 
teleferiği ve eğlence parklarıdır. 
6 mm-64 mm aralığındaki halatların 
kullanımı için farklı başlıklar 
bulunmaktadır.

MF300Fe+ Ferritmetre, metalik 
malzemelerdeki ferrit miktarını ölçmek 
için kullanılmakta. Isıl işlem veya kaynak 
prosedürü sonrasında değişen ferrit 
miktarının limitler içerisinde kalması 
beklenmektedir. Kimyasal tesislerde ve 
genel olarak paslanmaz çelik kullanılan 
endüstriyel üretim süreçlerinde ortaya 
büyük miktarda ısı ve basınç ortaya 
çıkar. Paslanmaz çelik miktarında 
bulunun ferrit miktarı çok düşük ise
ısıl işlem sırasında metalde 
çatlamalar oluşabilir. 

Portatif veya laboratuvar tipi olarak 
sunulan shearografi cihazları, homojen 
olmayan hasarlardan kaynaklanan 
hataları, özellikle gerilim sebebiyle 
oluşan hasarları görünür hale
getirmektedir. Hataların yerlerinin 
tespitinin yanı sıra malzeme içerisindeki 
dağılımlarına bağlı olarak parçanın 
mekanik özellikleri de ayrıntılı olarak
incelenebilmektedir. Ölçümler 
esnasında basınç değişimi, vakum, ısı ve 
titreşim gibi faktörler kullanılmaktadır. 

INUKTUN Robotik Boru ve Tank İçi Görüntüleme 

TOUGHPIX Digitherm Exproof Kamera 

ISOTEST Holiday Dedektör

X-1000 Videoskop 

TC 7000 Ex-Proof Termal Kamera 

Vakum Testi Cihazı ve Maskeleri 

(Inuktun, KANADA)

(CorDEX Instruments, İNGİLTERE) (CorDEX Instruments, İNGİLTERE)

(Elmed, ALMANYA) (Silverwing, İNGİLTERE)

(Mitcorp,TAIWAN)

Inuktun, robotik sistemler konusunda 
sektörün lider firması olup, görsel 
muayene crawler cihazlarıyla alakalı 
müşteri odaklı çözümleriyle ön plana 
çıkmaktadır. Uzun boru hatları boyunca 
ilerleyebilen, rafineri bacaları, rüzgar 
tribünü gibi tırmanması zor ve tehlikeli 
olabilecek yüksek yerlere bile dikey 
tırmanabilen crawler cihazları sayesinde 
görsel muayenenizi çok daha hızlı ve 
güvenli şekilde yapabilirsiniz.

ToughPIX Digitherm ex-proof
dijital fotoğraf makinası / termal
kamera, patlayıcı ortamlarda aynı anda 
fotoğraf çekimi ve sıcaklık dağılımının 
görüntülenmesine izin vermektedir. 
IP54 koruma, 5 megapixel çözünürlük 
özellikleri, SD Kart bağlanabilmesi, 
yüksek hızlı USB’den PC’ye veri
aktarımı yapabilmektedir.

ISOTEST inspect, Holiday Test Cihazı 
Ferro malzemeler üzerine yapılan 
yalıtkan kaplamaların üzerindeki delik, 
boşluk, darbe gibi hataların tespitinde 
kullanılmaktadır.

ISOTEST AC35 sabit holiday test 
sistemidir. PE kaplı boruların kaplama 
hasarlarını tespit etmek için online 
olarak dizayn edilmektedir. Farklı çaplar 
için üretilmiş özel tasarım tek fırça ve 
kauçuk ringlere sahiptir.

X-1000, 7 inç dokunmatik ekranı,
1 metre düşme testi ve IP67 su ve toza 
karşı koruması sayesinde saha kullanıma 
son derece uygundur. Dahili hafızası 
sayesinde video ve görüntü kaydı 
yapabilir, USB bağlantısı ile verileri 
bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. 4 yöne 
artikülasyon özelliği ve uygulamaya 
göre seçilebilecek sonda çapları ile
görsel muayeneyi son derece 
kolaylaştırır. Yansımasız ekranı
sayesinde direk gün ışığı altında
bile çalışabilir. 

TC 7000 ex-proof termal kamera, 
patlama riski olan ortamlarda güvenli 
çalışma olanağı sunar. TC 7000 
petro-kimya, ilaç ve maden 
endüstrilerinde güvenle kullanılabilecek, 
ATEX ve IECEx sertifikalarına sahip tek 
termal kameradır. Termal görüntüler ve 
ses komutları RFID programıyla 
etiketlenebilir. CONNECT yazılımına 
sıcaklık, yer ve zaman verileri 
kaydedilebilir. 

Özellikle kaynaklı imalat ile üretilen ve 
birleşme bölgelerinde uygulanan vakum 
testi, uygulamaya göre belirlenen özel 
maskeler ve köpükleşmeyi sağlayan 
kimyasallar ile birlikte kullanılır. API 
650 / 653 standartlarına uygun olarak 
üretilmiştir. Kaynakta bulunan kaçaklar 
köpük ve basınç farklılıklarından tespit 
edilmektedir.

D‹GER YÖNTEMLER
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