
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مداوم  قابلیت کارکرد
 با باطری تا ده ساعت

قابلیت ضخامت سنجی  و 
عیب یابی انواع قطعات 

صنعتی  به روش  
 آلتراسونیک

قابلیت تست انواع قطعات 
ریختگی، جوشکاری،  

ماشینکاری، نوردکاری،  
 اکسترود و فورجینگ

صفحه نمایش  
 لمسی  اینچی 10

HD 

قابلیت دسترسی سریع و  
آسان به کلیه تنظیمات و 
 پارامترهای نرم افزاری  

دو سال گارانتی و 
دسترسی آسان به خدمات  

پس از فروش در داخل 
 کشور

       قابلیت ارزیابی  
سیگنال های دریافتی  

 ,DACبا توابع ارزیابی 

TCG, AWS 

قابلیت تست انواع  
قطعات با جنس های  

مختلف فلزی،  
 پالستیکی، کامپوزیتی

قابلیت نمایش امواج  
دریافتی به دو حالت           

A-Scan, Strip Chart  به
 طور همزمان

دستگاه تست التراسونیک   پرتابل  

FLAW HUNTER TMU 201   
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دستگاه معرفی    

  شرکت پژواک رایان مدل تست التراسونیک پرتابلدستگاه 

Flaw Hunter TMU 201  عیب یابی و  هایدستگاهنسل جدیدی از

می باشد، که منوی آن  لتراسونیکضخامت سنجی به روش آ

رنج وسیعی  ین حال دارایبه صورت کامال لمسی بوده و در ع

  .قابلیت های تست التراسونیک می باشد از

در طراحی این دستگاه سعی گردیده است تا همگام با 

استانداردهای  تمامی نیازمندی های تکنولوژی های روز دنیا،

دستی برآورده  بین المللی دستگاه های تست التراسونیک

نیز  دارای قابلیت های منحصر بفرد گردیده و علیرغم آن،

، قابلیت حرکت گیت ها به HDاینچی  10صفحه لمسی  باشد.

صورت شناور و لمسی، و سیستم نمایش و ثبت سیگنال های 

از جمله قابلیت های  ،استریپ چارتدریافتی به صورت 

منحصر بفرد این دستگاه نسبت به دستگاه های آلتراسونیک 

 دستی معمول می باشد.

 
 

 می باشد: مختلف زیردر صنایع  قابل استفاده دستگاهاین 

 و  ازن، لوله هاجهت تست مخصنایع نیروگاهی و پتروشیمی... 

 لوله سازی و نوردکاریفوالدسازی ،صنایع ریخته گری ، 

صنایع نفت و گاز جهت تست لوله های شبکه توزیع 

صنایع ریلی جهت تست ریل ها و چرخ قطار 

صنایع هسته ای 

 صنایع خودرو 

صنایع نظامی 

کارگاه های صنعتی جهت تست مواد اولیه قبل از ساخت 

 

 

 

استفاده از المان های به روز و مدرن الکترونیکی، نظیر میکروپروسسورها 

با سرعت های پردازش باال،  این دستگاه را قادر به پیاده سازی  FPGAو 

انواع قابلیت ها و فیچرهای بهینه و به روز دستگاه های تست 

 است.  آلتراسونیک نموده

کالیبراسیون اتوماتیک، قابلیت محاسبه و نمایش موقعیت عیوب داخلی 

در قطعات، تعیین جنس مواد از طریق محاسبه دقیق سرعت صوت، 

سیگنال ها با سیستم های ارزیابی کرارپذیری نتایج تست، ارزیابی ت

، و دسترسی آسان به AWS, DAC, TCGمختلف از قبیل توابع ارزیابی 

این  در داخل ایران از دیگر قابلیت ها و مزایایفروش آن خدمات پس از 

 دستگاه به شمار می رود.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperature Operating -10°C to 55°C 

Warranty Two Year warranty 

PRF 100 – 1000 Hz Adjustable in 1 Hz steps 

Pulser Type Negative Spike Pulser 

Pulser Power 0 – 340 Volt Adjustable in 1% 

Test Mode Pulse Echo،T/R  ،Through Transmission 

Damping 15, 25, 50, 200, 500 Ohm selectable 

Gain Control 0 – 60 dB , Adjustable in 0.25, 0.5, 1, 10 dB steps 

Rejection (grass cutter) 0 – 50% FSH  Linear reject without affecting indication amplitude 

Rectification FW, PHW, NHW, RF 

Frequency Band 0.5 – 11 MHz 

Filter Bands 0.5 - 4, 0.5 - 11, 2 - 8, 8 – 11MHz 

Display Mode A-SCAN, Strip Chart 

Range 0 – 1000 Micro Second 

Gates 2 independent gates 

Polarity of gates Pos for peak detection, Neg for smallest signal detection 

Linearity Vertical = 0.5% (FSH)      -       Horizontal ±0.2% (FSW) 

Transducer Connectors Lemo 1S, BNC Selectable by purchaser 

Alarms Independent Light for Gate A, Gate B, DAC 

Auto Calibration Automated calibration of Range , Probe delay and Velocity 

Zoom Expands range and delay to cover the area set by Gate A 

Peak Hold Hold the current waveform on screen for off-line processing 

Evaluations DAC ( Up to 10 points), TCG, AWS 

Measurement Modes Peak, Flank, J.Flank 

Measurement Parameters 
Depth, Surface Distance, Sound Path, Velocity, Probe Delay,             

AWS Indication Rate, AWS Indication Class 

Calibration Standard EN12668-1 - 2010 

 مشخصات فنی دستگاه 



 

 

 

 

 

 

 PORTABLE ULTRASONIC FLAW DETECTOR 
 FLAW HUNTER TMU 201   

 PEJVAK RAYAN 
ULTRASONIC TEST INSTRUMENTS MANUFACTURER 

 

Web Site: WWW.Pejvakrayan.com                                           

E.Mail: Info@Pejvakrayan.com 

Telfax: 021-88680083 

Address: Unit6, Mehregan Building, 1st Alley, Hasan Abad Street, Kashani BLVD, Tehran/IRAN 
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