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По-интелигентни решения, по-бързо 

Krautkrämer USM 100 



НОВИЯТ СТАНДАРТ В 
ДЕФЕКТОСКОПИЯТА 

 
 

Елегантен, но здрав, Krautkrämer USM 100 е 
преносим, многофункционален дефектоскоп 
с възможности, подобни на смартфон. 

Проектиран ергономично за лесно 
използване, той разполага с голям сензорен 
екран и бутони, които позволяват 
безпроблемна работа. Цифровите функции 
включват най-добрия в класа потребителски 
интерфейс, който рационализира 
настройките и времето за обучение. 

Това е единственият дефектоскоп,  
предлагащ лукса на по-голяма ефективност  
чрез дистанционен достъп, управление на данни 
и съхранение.   

Така вашият екип може да взема 
по-информирани решения, по-
бързо.

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Индустрията на първо място: 

Единственият цифров дефектоскоп. 

Съхранявайте и осъществявайте достъп до всеки детайл в облака.



Ненадминат комфорт  

Лек и ергономичен, Krautkrämer USM 100 
поставя вашето благополучие на първо място. 
Освен това е здрав, гъвкав и е създаден, за да 
издържи и при най-тежките условия (тест на 
падане / вибрации с оценка IP 67). 
Съвместимият с ръкавици 7-инчов LCD 
сензорен екран е видим при всякакви условия 
на осветеност – което означава край на 
напрежението в очите. 

Управлението с лява или дясна ръка 
осигурява удобно боравене за всеки оператор 
при всякакви обстоятелства. Всичко това 
подобрява лекотата на използване и 
доверието на оператора, което в крайна 
сметка подобрява надеждността на 
проверката и позволява на операторите да 
извършват повече проверки. 

Опростени инспекции 

Намаляване на престоя и увеличаване на 
производителността с интелигентен и 
интуитивен потребителски интерфейс, лесен 
за научаване и персонализиране. Това 
оптимизира и ускорява вашите проверки и 
вземане на решения, без да се нарушава 
надеждността или производителността. 
Изтеглете и модифицирайте приложенията на 
Waygate Technologies от нашия магазин, 
осигурявайки бързи, последователни и 
съвместими проверки от всеки инспектор, 
съобразно съществуващите и бъдещите ви 
технологии към USB-C съвместимост. 
Мощният софтуер Mentor App увеличава 
контрола ви чрез персонализирани работни 
процеси. 

 

Получавате най-доброто 

Дефектоскопът от следващо поколение може 
да се похвали с допълнителни дигитални 
функции като: 

Наличност на данните 
Сигурно, базирано на облак управление 
на данни за незабавен трансфер, 
споделяне и докладване на данни. 

Дистанционно калибриране 

Изпращането на уреда за годишното 

калибриране означава, че той няма да бъде 

достъпен за вас около 2 седмици. С 

дистанционното калибриране той може да бъде 

калибриран на ваш терен за един час. 

Официален магазин 
Изтеглете приложения или 
персонализирайте и актуализирайте 
вашите собствени по всяко време и 
навсякъде. 

 



Модерен, интуитивен 
потребителски интерфейс 

 
 
 

Функционалност, подобна на смартфон 
 

 
 
 

 
Панели  
напътстват 
потребителите 
през работния 
процес в 
логически ред.. 

 

 
 Бърз достъп 

до критични 

функции чрез 

скролване 

 

Интерактивни 

и динамични 

показания за 

бърза 

конфигурация 

 

 
За най-
важните 
параметри, 
плъзнете 
надясно. 

 



Съвършенство от ново поколение 
за истински експерти 

 
 

 

 Krautkrämer USM 100 надгражда функциите, 
предлагани от USM серията,  

Стандартни функции 

извършване на точни и повторяеми 
проверки в една нова ера на дефектоскопия. 
Наборите данни, наследени от USM Go + и 
USM 36 са съвместими с този нов модел, 
който прави плавен преход в бъдещето. 

• DAC/TCG 

• CNDAC 

• JISDAC 

• DGS 

• AWS D1.1/1.5 

 

 

Насочващо калибриране: 

Калибриранията осигуряват логична последователност от 
операции за бързи и последователни резултати. 

 

 

 
Усъвършенстван рекордер за данни: 

Цветово кодираният изглед на мрежата с адаптивната си 
палитра позволява лесно идентифициране на 
критичните показания за дебелина. A-Scan съхранението 
за всяко измерване позволява проверка на данните и 
последваща обработка. 

 

 

 

 

 

Премиум функции 

Премиум функциите на Krautkrämer USM 100 повишават качеството на вашите инспекции и 
възможностите за откриване на дефекти, така че можете да извършвате и по-взискателни 
инспекции и да реализирате повече приходи. 

Усредняване 

Елиминира шумовите сигнали чрез 
усредняване в реално време на A-
Scan. 

iOS app 

Обогатяване на съществуващите 
ултразвукови данни със снимки и 
информация за геолокация на 
тестови проби. 

Персонализиран филтър 

Активира настройките на филтъра, 
конфигурирани от потребителя. 

IF Gate/3rd gate 

IF gate позволява проследяване на 
ехото на интерфейса и поддържа 
последователно измерване на TOF. 

 



Инструменти за събиране и 
управление на данни 

Mentor PC 

 
Със софтуера за анализ на данни Mentor PC можете да използвате всички налични 
инструменти на Krautkrämer USM 100 направо на вашия компютър. Удобно качване, 
анализиране и докладване на данните от проверките, без да се налага да купувате или 
разучавате друг специализиран софтуерен пакет. 

 

 

Mentor PC Live 

 
Използвайте процесорната мощ на вашия таблет или компютър, за да използвате USM 100 
дистанционно със софтуера Mentor PC Live. По този начин данните се съхраняват директно на 
устройството и могат да бъдат препратени към приложения на трети страни. 

 

 

Mentor Create 

 
Този настолен софтуер ви позволява да персонализирате или създавате „приложения“ за  
проверка за вашите уникални процедури за тестване, индустриални приложения и нива на опит.  
Те могат да бъдат подробни или общи, както прецените за добре. 

 

 

 

 

InspectionWorks: 

Интелигентният нов начин за събиране, анализ и действие на данните от проверките 

 

Събиране, свързване, интегриране и 
споделяне на NDT данни в една сигурна и 
мащабируема платформа. 

 
Обогатяване на данните и получаване на 
практическа информация с AI и DL 
механизми, които ви помагат да вземате 
по -добри решения, по -бързо. 

Рационализиране на работните потоци и 
инспекционните процеси и лесно 
сътрудничество между екипите - дори 
дистанционно. 

Подобряване на производителността и времето 
за работа с дистанционно наблюдение и 
диагностика. 



 



По-голяма гъвкавост за индустриални 
приложения 

Малко дефектоскопи са по -гъвкави от преносимия Krautkrämer USM 100, създаден за справяне с 
широк спектър от предизвикателства при инспекция. Извършване на цялостни, точни проверки 
на промишлени активи, след което обогатяване на инспекционните данни с изображения и 
геолокация за подобрена проследимост и отчитане. 

 

 

 

 

Заваръчни шевове 

Различните изисквания за различни сегменти 
и безброй материали и кодове за инспекция 
правят проверката на заваръчните шевове 
една от най-разнообразните и сложни 
области. Krautkrämer USM 100 има не само 
отлични софтуерни и хардуерни 
възможности за всеки тип инспекция на 
заваръчни шевове, но също така разполага с 
направляващ работен процес за инспекция 
за прости, бързи и последователни проверки 
и калибриране. 

 
• DAC/TCG, AWS, DGS, JISDAC, CDNAC: 

осигуряват широки възможности за 
оразмеряване на дефекти 

• 400% Амплитуден диапазон: избягва 
наситен сигнал, докато работи с нива 
на усилване при сканиране  

• ASME/AWS приложения: осигуряват 
оптимизиран работен процес за за постигане 
на кодово съвместими инспекции 

• Цвят на крива: за лесна визуализация на 
пропуски на лъча 



Композити 

Разпространението на сложни вълни, 
произволно разсейване и голямо затихване 
могат да намалят вероятността от откриване 
на дефекти при проверка на композитни 
структури. Krautkrämer USM 100 разполага 
със специални функции за посрещане на 
тези предизвикателства: 

• IF gate: за проверки с воден стълб или 
гъвкав клин 

• Персонализиран филтър: позволява 
настройване на филтри за оптимизирана 
разделителна способност близо до 
повърхността и S/N съотношение.  

Корозия 

Традиционните методи за достъп, като 
скеле, кранове и асансьори, увеличават 
излагането на риск, натоварват работните 
зони и добавят значителни разходи към 
проектите. Затова имате нужда от лек и 
ергономичен дефектоскоп, който може да 
се управлява само с една ръка. 

Krautkrämer USM 100 тежи само 1,2 кг. и 
може да се управлява ергономично с една 
ръка, а другата остава свободна за 
манипулирането с осезателя. 

 
• До 0,2 MHz честотна лента и 2500 ns 

ширина на импулса за проверка на 
лопатки на вятърни турбини 

• TCG крива с висок наклон (90 dB/40 ns): 

за инспекция на силно атенюиращи материали 

като каучук и за оптимизиране на 

повърхностната разделителна способност по 

време на тестване при потапяне 

 

 

 
• Разширен запис на данни: за бърз и 

ефективен запис на CML  

• IF Gate: за проверки с воден стълб или 
гъвкав клин 

• 400 MHz честота на дигитализация: 
позволява измерване на дебелината с 
висока разделителна способност 

• 400% Амплитуден диапазон: избягва се 
наситен сигнал, докато се работи с нива на 
усилване при сканиране за по -висока 
чувствителност 

 

 

Железопътна индустрия 

Когато винаги сте в движение, имате нужда 
от дефектоскоп, който се движи с вас. 
Нашият персонализиран потребителски 
интерфейс опростява добавянето и 
премахването на набори от функции, което 
е идеално за приспособяване на работния 
процес на инспекцията към железопътната 
индустрия. 

• Правоъгълният импулс позволява отлично 
акустично проникване и сигнал към шум 

• Работата с бутон Touch + позволява 
надеждна работа при всякакви 
метеорологични условия 

• Приложение за геолокация



Спецификации 

Общи 

Размер ширина 216 мм, височина 138 мм, 
дълбочина 60 мм 

Тегло 1,2 kg (вкл.2 батерии) 

Входно захранващо напрежение +15VDC 

Време на работа на батерията 5h 

Брой и вид на батериите 2 LiIon батерии, 1 за бърза смяна 

Максимална консумация на енергия 45 W 

Съответствие с UT стандарт ISO 22232-1 

Езици Английски, немски, френски, 

китайски, Японски, …. 

Експлоатация Сензорен екран или клавиши 
(работа с лява или дясна ръка) 

 

Изходи 

Брой изходи 3 (един може да се използва като 

интерфейсен изход) 

Режими на измерване flank, peak, zero crossing before, - 

after, J-flank, first  peak  
 

Характеристика на всички изходи: 

Праг 5 % - 100 % (1% увеличение) 

Начало 0 до 15000 mm (стомана) 

Ширина 0 to 15000 mm (стомана) 

Резолюция на TOF 2,5 ns 

Режими на измерване flank, peak, zero crossing before, - 
after, J-flank, first peak 

Измервателни единици mm, inches, µs, %, dB 

Процедури за измерване TCG, DAC, DGS, AWS, API 

Процедури за калибриране за прави и ъглови осезатели  

 Дисплей 

Размер на екрана и резолюция 7 инча широк, 1024 x 600 пиксела, 
тъч скрийн 

Диапазон на ултразвука 250 m/s to 16000 m/s 

Налични изгледи A, B, C 

Време: 

Закъснение -10 µs до 3500 µs 

Дълбочина 3 mm до 15000 mm (стомана) 

Честота на дигитализация 100 MHz 

Честота на дигитализация с обработка 400 MHz 

 

Предавател 

Режими двойно, импулсно ехо, през 

предаване 

Честота на повторение на импулса 10 to 2000 Hz 

Форма на импулса отрицателен еднополюсен импулс 

Напрежение на предавателя 50 V - 350 V (10 V увеличение) 

Ширина на импулса 40 ns - 2500 ns (5 ns увеличение) 

Затихване 50 Ω и 400 Ω 

 
Входове/изходи 

Захранване Lemo 0S 

Конектори осезатели Lemo 00 

Интерфейс конектори Lemo 1B, 14 пина (Изходи: 1 аларма 
(клаксон), 1 аналогов, тригер, 
Входове: 2 енкодера, 1 старт/стоп) 

USB 2.0 Тип A (също и за Wifi адаптер) 

USB 3.0 Тип C (също и за видео изход) 

 

Събиране на данни 

Максимален брой образци от 
A-сканиране 

1024 точки 

Съхранение на данни, вътрешно 32GB 

Регистратор на данни, размер 3000 x 3000 (точки, вкл. A-scan) 

 

Приемник 

Максимално входно напрежение 40Vpp 

Честотен отговор 0,2 MHz до 30 MHz (- 3 dB) 

Филтри 12 лентови и високочестотни филтри 

Динамичен обхват 110 dB (0,2 dB стъпка) 

Усилване с корекция на времето 

(TCG) 

16 точки, 100 dB динамично, 
Наклон 90 dB/40 ns 

Взаимодействие между предавател и 
приемник 

>80 dB 

Усредняване на сигнала 2, 4, 8, 16, 32 

Линейност на вертикалния дисплей +/-2 % 

 

Околна среда 

Клас защита IP 67 

Температура на съхранение -20 °C до 70 °C 

Работна температура -10 °C до 50 °C 

Удар IEC 60068-2-27 

Вибрация IEC 60068-2-6 

Влажност EN 60068-2-30:2005 Abs. 5a and 7.3 
Variante 2 

EMC EN 61326-1, EN 55011 

Директива за ниско напрежение IEC 61010 

 



Конфигурации 
 
 

Характеристики 
USM 100 
Standard 

USM 100 Standard с  

ISO сертификат 

USM 100 Pro USM 100 Pro 
с ISO сертификат 

USM 100 
Digital 

USM 100 Digital 

с ISO сертификат 

Номер за поръчка 150M57
34 

150M5734C 150M5735 150M5735
C 

150M5736 150M5736C 

ISO 22232-1 сертификат 
 

X 
 

X 
 

X 

Трети изход / IF изход 
  

X X X X 

Кодиран B-Scan*   X X X X 

Кодиран C-Scan * 
  

X X X X 

Персонализиран филтър 
  

X X X X 

USM Client - iOS App 
  

X X X X 

M.PC Live 
  

X X X X 

Усредняване на формата 

на вълната 

  
X X X X 

A-Scan насищане 200% 200% 400% 400% 400% 400

% 

Приложения на у-вото max 3 apps max 3 apps неограничено неограничен

о 

неограничено неограничено 

Дигитален пакет Пробен период Пробен период Пробен период Пробен период Абонамент Абонамент 

Наличност на данни 1 Месец 1 Месец 3 Месеца 3 Месеца 15 Месеца 15 Месеца 

Управление на устройства 1 Месец 1 Месец 3 Месеца 3 Месеца 15 Месеца 15 Месеца 

Магазин 1 Месец 1 Месец 3 Месеца 3 Месеца 15 Месеца 15 Месеца 

Дистанциона колаборация 1 Месец 1 Месец 3 Месеца 3 Месеца 15 Месеца 15 Месеца 

DAC/TCG X X X X X X 

JISDAC X X X X X X 

CNDAC X X X X X X 

Цветна крива X X X X X X 

Правоъгълен импулс 

предавател 

X X X X X X 

AWS D1.1/D1.5 X X X X X X 

DGS X X X X X X 

Phantom PRF* X X X X X X 

Рекордер разширени данни 
X X X X X X 

BEA -Атенюатор обратно ехо * 
 

X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Аналогов изход* X X X X X X 

API 5UE* X X X X X X 

USB C Dock support 
(HDMI, VGA, RJ45, 

USB A, SD CARD) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Насочващо калибриране X X X X X X 

Дистанционна работа X X X X X X 

Сензорен екран интерфейс X X X X X X 

Времеви B/C-Scan* X X X X X X 

WiFi O O O O O O 

Дистанционно 
калибриране ( Non EN)* 

O O O O O O 

 

 

 

       Опционални аксесоари 

• WiFi адаптер (148M5844) Външен WiFi адаптер 

• WiFi Router (151M4752) WiFi router за дистанционен контрол 

• Държач за магнит  (148M5852) Подвижна стойка за магнит  

• Кобур за колан(148M5854) Опционален кобур за колан 

Забележка: 

* Бъдещи функции 

 O Опционални функции 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Свържете се с вашия местен представител за повече информация 

Waygate Technologies, бивш GE Inspection Technologies, е световен лидер в 
областта на безразрушителния контрол с повече от 125 години опит в 
осигуряването на качество, безопасност и производителност. 

Copyright 2021 Baker Hughes Company. All rights reserved. 

BHHK-20072 (07/2021) 

Наследство, изградено върху надеждност  
Ние сме пионери в индустриалната ултразвукова технология вече повече 
от 70 години. Марката Krautkrämer е синоним за върхови постижения - 
доказателство за сигурността, която можете да очаквате, когато 
използвате нашите продукти. 

Krautkrämer USM 100 е носител на същата тази ДНК в бъдеще време, 
съчетавайки най-добрата дефектоскопия с несравнима свързаност. 


