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Defektoskop-
ultradźwiękowy 

ECHOGRAPH 1095 

Precyzyjne badania, łatwa obsługa 

 

Cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy nowej generacji 

Najnowsza technologia połączona z komfortem obsługi: Obok zalet swojego 
poprzednika nowy defektoskop ultradźwiękowy ECHOGRAPH 1095 ma 
wbudowaną funkcję zasięgowej regulacji wzmocnienia oraz możliwość 
selektywnej regulacji wzmocnienia dla echa dna. Idealne urządzenie do badań 
ręcznych wyposażone w zalety techniki cyfrowej. Solidna budowa 
mechaniczna i elektroniczna. Duży, kontrastowy ekran oraz prosta obsługa 
sprawia, że urządzenie sprawdza się doskonale zarówno na hali jak też w 
terenie. 

Wydajny, kompaktowy i łatwy w obsłudze 

Wyposażony w trzy bramki pomiarowe do oceny amplitudy i czasu biegu fali 
ultradźwiękowej oraz przypisane do każdej bramki sygnalizatory optyczne na 
ściance frontowej, służące do kontroli wartości progowej sygnału. Pomimo 
kompaktowej budowy (głębokość obudowy 54 mm) charakteryzuje się niezwykle 
szybką elektroniką ultradźwiękową o wysokiej częstotliwości próbkowania z 
możliwością regulacji częstotliwości powtarzania impulsu w zakresie 5000 Hz. 

Asystent dla mniej doświadczonych badaczy 
Przyjazny dla użytkownika asystent systemowy wspiera mniej doświadczonych 
użytkowników podczas zarządzania bankiem głowic oraz podczas ustawień 
defektoskopu. Wystarczy aktywować asystenta a następnie postępować zgodnie z 
komunikatami na ekranie. Trudne do przeprowadzenia procedury oceny wielkości 
nieciągłości (DAC/TCG, JIS, AWS i AVG) będą wykonane niemal automatycznie. 
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Ocena wskazań za pomocą metody AVG oraz DAC 

 

Ocena wskazań AVG-Methode (Opcja):  

• Brak ograniczenia do specjalnych 
głowic (Wykreślanie krzywej 
odbywa się w urządzeniu) 

• Wizualizacja krzywych AVG na 
ekranie urządzenia 

• Bezpośrednie wyświetlanie 
równoważnej wielkości wady KSR  

• AVG ze standardowymi głowicami 
SE od KARL DEUTSCH 

• Możliwość zobrazowania do 6 
dodatkowych krzywych 

 

Ocena wskazań DAC-Methode (Opcja):  

• Metoda krzywej odniesienia 
zgodnie z (EN 1330-4) 

• Optyczny i akustyczny alarm po 
przekroczeniu lub nieosiągnięciu 
poziomu krzywej 

• Możliwość zobrazowania do 6 
dodatkowych krzywych 

• Punkty DAC (do 16 punktów) 
można manualnie wczytać, 
przesunąć lub skasować 

• Wyliczanie kompensacji 
zasięgowej (TCG) z krzywej DAC 
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Zasięgowa regulacja wzmocnienia TCG 

 

Do zobrazowania TCG wzmocnienie jest 
ustawiane zgodnie z zapisaną wcześniej 
krzywą DAC (Opcja). 
 
Dzięki temu amplitudy reflektorów o takiej 
samej wielkości będą wyświetlane 
jednakowo niezależnie od głębokości.  

 Redukcja echa dna 

 

Bardzo często echo wady występujące 
między impulsem nadawczym i wybranym 
do kontroli sprzężenia echem dna jest 
znacznie mniejsze. Z aktywną funkcją 
redukcja echa dna można przesunąć 3 
bramkę nad impuls echa dna i oddzielnie 
ustawić dla niej mniejsze wzmocnienie. 
Dzięki temu, można wszystkie interesujące 
nas echa zobrazować na odpowiednim 
poziomie (w przykładzie: wzmocnienie 28 
dB w bramce trzeciej i 45 dB na zewnątrz 
bramki. 

Precyzyjny pomiar grubości 

 

Dokładny pomiar odległości impulsów 
odbywa się w trybie HF (bez prostowania) 
w momencie przejścia impulsu przez 
poziom zero. Taki sposób pomiaru 
minimalizuje wpływ przebiegu sygnału oraz 
wzmocnienia, dając stabilny i dokładny 
pomiar grubości ścianki. Oprócz wartości 
średniej do dyspozycji jest wartość 
minimalna i maksymalna pomiaru. Dzięki 
temu urządzenie nadaje się doskonale, na 
przykład do pomiarów wżerów korozyjnych. 
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Dalsze wybrane właściwości 

ECHOGRAPH 1095... 

• Zobrazowanie na ekranie do 6 wartości pomiarowych czytelnym tekstem 
• Wyposażony w 3 bramki pomiarowe do pomiaru amplitudy sygnału oraz 

lampki kontrolne na panelu frontowym sygnalizujące przekroczenie progu 
sygnału 

• Możliwość zobrazowania w tle echa referencyjnego oraz zapis dynamiki 
echa  

• Możliwość przesuwania wszystkich 3 bramek przy „zamrożonym“ obrazie z 
jednoczesnym przeliczeniem wartości pomiarowych. 

• Wyposażony w bazę głowic dla łatwego zarządzania danymi głowic (również  
głowicami innych dostawców) 

• Zapisuje wszystkie dane na wymiennej karcie pamięci SD, jak np. Kopię 
ekranu w formacie BMP lub zestawu pomiarów w formacie CSV dla łatwego 
eksportu danych  

• Ocenia również na zaokrąglonych powierzchniach np. Rurach 
• Posiada nastawny nadajnik cyfrowy, którego szerokość impulsu jest 

automatycznie dopasowana do częstotliwości wczytanej głowicy. 
(alternatywnie, można nadajnik skonfigurować ręcznie)  

• Oferuje filtr cyfrowy do optymalnego dopasowania głowicy  
• Jest pyłoszczelny i wodoszczelny zgodnie z IP64 
• Posiada solidną metalową obudowę z ekranem antyrefleksyjnym i osłoną 

gumową do pracy na chropowatej powierzchni  
• Może pracować niezależnie od sieci elektrycznej dzięki wbudowanym 

akumulatorkom litowym (ładowanie akumulatorków także podczas badań na 
zasilaniu sieciowym) 

• Dysponuje możliwością Update względnie Upgrade za pomocą karty SD 

Dostępne wersje urządzenia 

ECHOGRAPH 1095 jest dostępny w 4 podstawowych wersjach: 

• 1095 Basic 
• 1095 DAC/TCG/AWS 
• 1095 AVG/DAC/TCG 
• 1095 AVG/DAC/TCG/AWS/JIS 

Na zapytanie dostępne są dalsze opcje wyposażenia: 

• Pamięć matrycowa 
• TOFD 
• Zobrazowanie typu B 

Upgrade urządzenia do wyższej wersji jest możliwy w dowolnym czasie. 
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Informacje do zamówienia 
 Nr. katalog. 

ECHOGRAPH 1095 Basic 1095.020 

ECHOGRAPH 1095 DAC/TCG/AWS 1095.030 

ECHOGRAPH 1095 AVG/DAC/TCG 1095.040 

ECHOGRAPH 1095 AVG/DAC/TCG/AWS/JIS 1095.050 

Zakres dostawy: 
Urządzenie wraz z czerwoną osłoną gumową, akumulatorkami, 
zasilaczem/ładowarką sieciową i walizką transportową  

  

 
  

Wyposażenie dodatkowe 
 

Torba z dodatkową kieszenią 6189.101 

Zapasowy pasek uchwytu 6189.103 

USB-Kabel 1657.704 

Zapasowy zestaw akumulatorków 7,4 V; 7,6 Ah 1808.551 

Ładowarka do zewnętrznego ładowania akumulatorków 1808.531 

Software 
 

eCom 95, PC-Software dla Windows XP(SP3+)/7/8/8.1 Desktop 1995.007 

 


