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KmK Instrument har närmare 25 års erfarenhet av oförstörande provning för 100 % kontroll
i produktionslinjer samt av sensorer, prober och instrument för handhållen inspektion.

Institut Dr. Foerster
Institut Dr. Foerster är världsledande inom oförstörande provning på metalliska material.
Företaget grundades 1948 av Prof. Friedrich Förster - och leds idag av tredje generationen.
Foerster-koncernen finns över hela världen med mer än 500 anställda. Med ett omfattande
nätverk med 10 dotterbolag och representanter i mer än 60 länder garanteras närhet, service och
kompetens över hela världen.

K + D Flux Technic
K + D Flux Technic är specialister inom sprickindikering med magnetpulver- och penetrantprovning. Erbjudandet omfattar automatiska provningsbänkar, fluorescerande medel, LED UVlampor, magnetok, penetrantvätskor, kontrollstationer samt specialanpassade lösningar.

Socomate
Socomate International är ledande utvecklare av elektronik för ultraljudsinspektion. Företaget
har levererat ultraljudslösningar för forsknings-, akademiska och industriella användare sedan
1977. De egenutvecklade systemen kännetecknas av hög prestanda och det senaste inom
höghastighets- och flerkanaliga ultraljudssystem, för linjeprovning.

Sonaxis
Sonaxis designar och tillverkar givare och sensorer för oförstörande inspektion med ultraljud.
Sonaxis grundades 2002 och är beläget i Besançon, Frankrike. Företaget växer snabbt och har ett
brett utbud av kvalitativa givare som levereras till kunder via ett nätverk av samarbetspartners.

Proceq
Utöver produkter för materialprovning tillverkar Proceq även ett antal bärbara instrument för
oförstörande provning (NDT). Proceqs högteknologiska och intuitiva produkter löser utmaningar
gällande materialinspektion för ett brett spektrum av applikationer i krävande miljöer. Proceq
designar och tillverkar sina produkter i Schweiz och forsknings- och utvecklingsteamet fortsätter
att lansera produkter på marknaden som sätter nya standarder för branschen.

Vallon
Tyska Vallon utvecklar och producerar standard- och specialanpassade produkter och system
för avmagnetisering. Företaget har mer än 40 års erfarenhet, vilket gör att de kan erbjuda ett
mångsidigt produktsortiment med hög kapacitet.

Avmagnetisering
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VFM1 – fältstyrkemätare
VFM1 VALLON FIELD METER "Gauss eller A/cm" för mätning av magnetiska DCfält på material och komponenter. Den praktiska och robusta VFM1 är idealisk för
mätning före och efter avmagnetisering. Den tydliga och stora displayen visar värdet
och polariteten hos magnetisk induktion i Gauss eller magnetfältet i A/cm.
–
–
–
–

För verkstad och produktion
Robust och stötsäker
Mätvärden visas i A/cm eller Gauss
Hög noggrannhet

Teknisk specifikation
± 199,9 A/cm eller valfritt 2 mätområden ± 19,99 A/cm
och ± 199,9 A/cm
Inklusive 2 batterier 1,5 V typ AAA och kompakt transportlåda i plast
Tillbehör: Referenskropp för VFM1 20 A/cm eller Gauss
Mätområde

VFM1, Gauss

Avmagnetisering med spole
Små spolar
För avmagnetisering av mindre komponenter av stål som stift och skruvar
rekommenderas de små avmagnetiseringsspolarna. Plasthöljet är förstärkt med
glasfiber och innefattar själva spolen, en kontakt för nätsladden och ett bärhandtag.

Små spolar EM1010

Art.Nr.

Öppning/passage

EM0402

40 x 20 mm

EM1005

100 x 50 mm

EM1010

100 x 100 mm

Användningstid: 30 min
En integrerad termokontakt skyddar
spolen från överhettning.
Användningstid: permanent

Runda spolar
För avmagnetisering av medelstora komponenter och objekt. Tillbehör:
lågfrekvensgenerator EG2422 för B-serie spolar.

Art.Nr.

Öppning/passage

Längd

EM03
EM06
EM12

Ø 30 mm
Ø 60 mm
Ø 120 mm

180 mm
120 mm
180 mm

Runda spolar EM12

Tunnel-spolar
Om en ståldel förflyttas vid höga transporthastigheter, är det inte säkert att
uppehållsstiden är tillräcklig för alla delar av arbetsstycket inom magnetfältet inuti en
standard avmagnetiseringsspole. Därför finns anpassade långa spolar som tillåter
att de magnetiska polerna på alla delar av arbetsstycket vänds flera gånger medan
de ligger inuti spolen.
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Rektangulära spolar
För små- och medelstora komponenter och objekt. Dessa spolar är idealiska att
integrera i ett transportsystem eller en produktionslinje. Spolarna kan monteras
och viras enligt kundens specifikation. Modulsystemet, inklusive vinkelbeslag och
mellanstycken av olika storlekar, möjliggör en stor variation vad gäller dimension och
form. Passagehöjd och passagebredd kan anpassas i steg om 50 mm. Tillbehör:
lågfrekvensgenerator EG2422 för B-serie spolar.
Art.Nr.

Öppning/passage

Längd

EM2106
EM2111
EM2116
EM5151

210 x 60 mm
210 x 110 mm
210 x 160 mm
510 x 510 mm

270 mm
270 mm
270 mm
270 mm
Rektangulära spolar
EM1111C

Rektangulära avmagnetiseringsspolar för komponenter och objekt med större
väggtjocklek. Ökad prestanda i samband med lågfrekvensgeneratorn EG2422S.
Höjd och bredd finns i steg om 50 mm.
Art.Nr.

Öppning/passage

Längd

EM1111C
EM3141C
EM6161C

110 x 110 mm
310 x 410 mm
610 x 610 mm

410 mm
410 mm
410 mm

Högeffektiva spolar
För extremt hårda stål och stora arbetsstycken, finns avmagnetiseringsspolar
med extremt hög fältstyrka (tillsammans med lågfrekvensgenerator EG2426 eller
EG2440). På grund av sin extremt starka magnetiska tyngdkraft måste arbetsstycket
flyttas av en motor. Den inre passagehöjden och bredden kan modifieras enligt
kundspecifikationer i steg om 50 mm. Värmespridning säkerställs av en roterande
axialblåsare. Dessutom regleras temperaturen av lågfrekventa generatorer.

Art.Nr.

Öppning/passage

Längd

EM5151A
EM70101A
EM161161A

510 x 510 mm
700 x 1010 mm
1610 x 1610 mm

410 mm
410 mm
410 mm

Rotationsspolar
Särskilda rotationsspolar skapar ett starkt lågfrekvent roterande magnetfält inom
passagezonen (i samband med lågfrekvensgeneratorn EG2422R). Dess speciella
tillämpningsområde är avmagnetisering av ringformade arbetsstycken (t. ex.
rörformiga fjädrar eller kolvringar) som redan är packade i staplar. Magnetfältet
tränger in i arbetsstyckena vertikalt och roterar inuti de enskilda delarna. När stapeln
långsamt förs genom spolen, blir det enskilda arbetsstycket optimalt avmagnetiserat
utan att skapa kvarvarande magnetism vid beröringspunkterna. För att säkerställa
en exakt vägledning genom spolen rekommenderas en centreringsenhet och för att
säkerställa en framgångsrik avmagnetisering rekommenderas även att avståndet
mellan arbetsstycke och det inre täckmaterialet på passagen hålls till ett minimum.
Därav erbjuds endast skräddarsydda lösningar
Art.Nr.

Öppning/passage

Strömförsörjning

EM06R
EM10R
EM14R
EM16R
EM26R
EM36R

60 x 60 mm
100 x 100 mm
140 x 140 mm
160 x 160 mm
260 x 260 mm
360 x 360 mm

EG2422R
EG2422R
EG2422R
EG2422R
EG2422R
EG2422R

Högeffektiva spolar
EM70101A

Rotationsspolar
EM16R
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Avmagnetisering med ok
Små ok
Det bästa sättet att avmagnetisera mindre artiklar eller verktyg är med små avmagnetiserande
ok. Det vattentäta, gjutna höljet (med gummifötter) kan placeras på ett bord och anslutas direkt
till elnätet. Fältlinjerna passerar endast från toppen av oket, vilket innebär att skärmar placerade
i närheten inte kommer att påverkas. Standard ok har en avmagnetiseringsbredd på 50 och 100
mm.

Högeffektiva ok
EMJ2B

Högeffektiva ok
Dessa avmagnetiseringsok är utrustade med ett rostfritt stålhölje och kraftfull kabel. De
magnetiska lindningarna är förseglade, vattentäta och den aktiva ytan är stängd med en
utbytbar skyddsplatta. På grund av dess vikt rekommenderas det att oket monteras solitt på en
avmagnetiseringsledning eller ramkonstruktion. För detta ändamål har oket gängade M10 hål. De
vanliga avmagnetiseringsbredderna är 150 mm till 1000 mm.

Lågfrekvensgeneratorer
EG2422 är lämplig för anslutning till avmagnetiseringsspolar, ok och dubbelspolar (typ B).
Generatorn ändrar huvudströmförsörjningen till önskad enhet. Följande frekvenser kan väljas: 0,9
Hz / 1,7 Hz / 2,6 Hz / 4,5 Hz / 7,1 Hz / 10,0 Hz / 16,7 Hz / 50,0 Hz.
Möjliga justeringar:
– Permanent eller pulserande avmagnetisering
– Symmetrisk justerbar från +25% till -25%
– Nuvarande intensitet justerbar från 50% till 100%
EG2422S har en högre uteffekt än EG2422, liksom ett större hölje med värmeväxlare för
nedkylning. Denna modell används huvudsakligen för anslutning av rektangulära spolar i
"C"-serien. Dessa rektangulära spolar är speciellt konstruerade för anslutning till lågfrekvent
generator EG2422S.
EG2440 är en högpresterande lågfrekvensgenerator för avmagnetisering av stora rör, rörbuntar,
växellådor, stänger, tungt bulkmaterial, stora lager eller andra stora delar. Designad för anslutning
till spolar i A-serien. Automatisk justering av frekvens för objektet.
Lågfrekvensgenerator
EG2440

Lågfrekvensgenerator
EG2422

Portabla instrument
spricksökning med virvelström
DEFECTOMETER M 1.837
Ett oförstörande provningsinstrument baserat på virvelström för undersökning av
elektriskt ledande material, till exempel detektering av ytfel och repor på metaller, och
dektektering av osynliga svets sömmar på rör. Instrumentet används exempelvis
för underhåll inom flygindustrin, för löpande kontroll av utmattningssprickor på
vingarna runt nitar, motor turbinblad, fälgar på landningshjulen samt korrosion. Andra
tillämpningar är att kartlägga sprickor och härdade zoner inom fordonsindustrin
(motor, växellåda, axlar etcetera) och inom tillverkning av halvfabrikatprodukter, eller
att kontrollera turbinkomponenter och rör inom energisektorn.
DEFECTOMETER är mycket enkel att använda. Det som behövs är själva
instrumentet, en givare (probe), en givarkabel och en kalibreringsstandard. Givaren
måste vara lämpad för det område av ledningsförmåga som materialet har som skall
undersökas. NFe = icke järnhaltig, som aluminium, Fe = ferritiskt, som martensitiskt
stål, Aust = austenitiskt stål, titan etc. Vid start av instrumentet så guidas du igenom
ett kalibreringsförfarande. Sedan är instrumentet redo för drift. Detekterade sprickor
eller ytdefekter signaleras med LED display och ljudsignal. Instrumentet levereras
med en skyddande väska. Som option kan man lägga till hörlurar vid inspektion i
bullrig arbetsmiljö.
Teknisk specifikation:
– Sprickdetektering på konduktiva material ner till 20 μm sprickdjup
– Inbyggt funktion för lift-off, zero, tilt kompensering
– Känslighetsdynamik 20 dB i steg om 0.5 dB
– Larm för oavsiktlig lyftning av probe, Lift-Off
– Tydlig avläsning med LED även i direkt solljus
– Visualisering och dokumentation av mätningar på PC via USB-gränssnitt
– Mjukvara som option
– Damm- och vattentätt tangentbord

DEFECTOMETER
M 1.837

DEFECTOMETER 2.837
Instrument för oförstörande provning baserat på virvelström för undersökning av
elektriskt ledande material, till exempel detektering av ytfel och repor på metaller, och
detektera osynliga svets sömmar på rör. Samma principer och användningsområde
som 1.837, men med display för visning av sprickor eller ytdefekter i grafen mot
inställda gränsvärden. Instrumentet levereras med en skyddande väska.
Teknisk specifikation:
– Sprickdetektering på konduktiva material ner till 20 μm sprickdjup
– Inbyggt funktion för lift-off, zero, tilt kompensering
– Känslighetsdynamik 20 dB i steg om 0.5 dB
– Larm för oavsiktlig lyftning av probe, Lift-Off

DEFECTOMETER 2.837

Prober för virvelström
Utveckling och produktion av virvelströmssensorer som är särskilt anpassade till
respektive provningsprogram och geometri avseende provobjektet. Beroende på
applikation, är följande parametrar optimerade för kundens behov:
– Spoltyp (absolut, differential, multi-differential, segment)
– Spolkrets (parametrisk, transformatorisk, etcetera)
– Signal/brusförhållande (skärmning, signalkompensation, antal lindningar, 		
frekvens, sondgeometri)
– Speciallösningar för sprickprovning och för bestämning av härddjup, ythårdhet 		
och separation av blandade material
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Ultraljudsinstrument för sprickprovning
och tjockleksmätning
Proceq Flaw Detector 100
Proceq Flaw Detector 100 är ett högteknologiskt och kvalitativt ultraljudsinstrument
med full flexibilitet för handhållen inspektion och granskning av till exempel gjutgods,
smiden, och maskindetaljer, ämnen, stänger och grovplåt, tunnplåt, band och tråd,
rör, svets- och lödfogar samt kompositmaterial. Grundfunktionen, med konventionell
ultraljudsprovning, kan enkelt uppgraderas till Ultrasonic Time of Flight Diffraction
(TOFD) för inspektion av tjockare komponenter och till Phased Array (PA) för
inspektion av större områden och vid behov av mer ingående inspektionsmöjligheter.
Instrumentet erbjuder en mycket omfattande provning och innehåller alla
populära defekt/fel förstoringstekniker såsom DGS, DAC, AVG, TGC och AWS.
Tack vare A, B, C, True Top och End Scans kan operatören verkställa provningen
för en mängd olika tillämpningar. Programmet innehåller guider och specifik hjälp
för snabba konfigurationer. Gränssnittet är enkelt att förstå och kräver minimal
operatörsutbildning. Planer för 3D skanning bidrar till att skapa anpassade
inspektionsprocesser och analysera resultaten.

Teknisk specifikation:
– Conventional UT/TOFD: 2 kanaler. Bandvidd: 200 kHz till
22 Mhz
– Phased array (PA): 16:16 eller 16:64 kanaler. Bandvidd:
200 kHz till 14 MHz
Instrument:
– Anslutningar: Lemo eller BNC och IPEX (Phased Array)
– Batteritid: 7 timmar
– Internminne: 6 GB
– Säkerhetsklass: IP66
– Mått: 205 x 300 x 90 mm
– Vikt: 3.5 kg
Mjukvara: Proceq FD Link Software för förberedelser, setup
och rapportering
– Skapa layout för datainsamling och nya lager/anpassa
layouten
– Granska data/lägg till markörer/extrakt box/extrakt vy
– Lägg till fria mätningar och skapa bilder för rapporter
– Visa defektposition med 3D-verktygssatsen och lägg till
anteckningar
– Producera, öppna och granska en PDF-rapport
– Exportera data från amplitud Top/C-Scan som .csv-fil

Art.Nr.
792 10 000
792 50 004
792 50 005
792 50 006

Proceq Flaw Detector 100 UT
(Lemo eller BNC kabel)
Software upgrade to TOFD
Software upgrade to PA 16:16
(Phased Array)
Software upgrade to PA 16:64
(Phased Array)
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Proceq Phased Array kalibreringsblock enligt ISO 19675:2017
Proceq Phased Array kalibreringsblock i överensstämmelse med standard ISO
19675:2017. Steg-för-steg guiden i Proceq Flaw Detector 100 har utvecklats för att
enkelt och effektivt genomföra kalibrering och kontroll av ultraljudssökarna med
detta kalibreringsblock. På ett par minuter är kontroll av S- och L-scan klar.

Art.Nr.
792 70 151

Proceq Zonotip
Proceq Zonotip, portabel tjockleksmätare med ultraljud Zonotip och Zonotip+ (med
2.5 MHz enkristallsökare och A-Scan) är konstruerade för att mäta tjocklek hos
ferritiska och icke ferritiska metaller, samt objekt tillverkade av polymerer, glas, is och
övriga material med låg dämpning av ultraljud. Mätområdet för stål är 0.8 - 300 mm.
Enkel hantering i menyn gör mätningen mycket bekväm. Den patenterade algoritmen
för automatisk anpassning till krökta ytor och ytråhet gör mätningar på till exempel
korroderade ytor möjlig utan behov av speciella inställningar.
Zonotip’s stora, högkontrasterande färgdisplay säkerställer visuell kontroll av
provningsprocessen. Två olika sökartyper kan väljas: standard 4 MHz
dubbelkristallsökare eller den kompakta 2.5 MHz enkristallsökaren. Den medföljande
PC-mjukvaran Zonolink tillgodoser krav på professionell databehandling.

Phased Array kalibreringsblock enligt
ISO 19675:2017, inkl. etui

Användarfördelar:
– Solitt hölje av lätt, stötsäker plast
– Passande för svåra väderförhållanden (köld- och
värmetålig)
– Stor högkontrasterande färgdisplay säkerställer visuell
kontroll över mätprocessen
– Minne för lagring av 50 000 mätningar
– 4.0 MHz dubbelkristallsökare
– Automatisk anpassning till krökta ytor och ytråhet
– Automatisk loggning av max- och min-värden under
avsökning av objektet
– Mätning av ultraljudets pulshastighet för ett objekt med
känd tjocklek
– Färg-, ljud- och vibrationslarm när gränser överskrids
– USB-anslutning till PC för dataöverföring
– 8 olika språk kan väljas
– Metriska- och imperieenheter
– Indikering av signalstyrka
– Indikering av batterinivå och automatisk
avstängningsfunktion
Ytterligare funktioner i Zonotip +:
– Mindre 2.5 MHz enkristallsökare
– A-Scan som vågformer på displayen och lagrar bilder
– Tjockleksmätning på metaller genom ytbeläggning (t ex
färg) vid A-Scan

Art.Nr.
790 10 000
790 20 000

Zonotip
Zonotip +
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Sökare för ultraljudsprovning
Proceq Flaw Detector 100 - för konventionell inspektion
Art.Nr.
792 91 200
792 91 201
792 91 202
792 91 203
792 91 204
792 90 101
792 90 102
792 90 103
792 90 104
792 31 050

PSLM1025 2.25 Single Crystal Transducer 3/4”
PSS 2.25 MHz 5/8” AWS Probe
SNW6245 45 Deg Snail Wedge
SNW6260 60 Deg Snail Wedge
SNW6270 70 Deg Snail Wedge
GE MWB 45-4 EN
GE MWB 60-4 EN
GE MWB 70-4 EN
GE MSEB 4-0° EN
Single Transducer Cable Lemo 1: Lemo 00 2 m

Proceq Flaw Detector 100 - för Phased Array inspektion
Art.Nr.
792 91 157
792 91 158
792 90 272
792 90 273

X2PE5.0M16E0.6PIX250 PA Probe
X2-SB56-N45S Wedge
X3PE5.0M64E0.6PIX250 PA Probe
X3 SB57 N0L Wedge

Sonaxis immersions- och kontaktsökare
Min storlek, Min storlek, Max storlek, Min fokus,
MHz
mm
mm
mm

Immersion, Kontakt,
LW
LW/SW

0.25
0.50
1.00
2.00
5.00
7.00
10.00
15.00
20.00
25.00

0o
0o
0o
0o
0o
0o
0o
0o
0o
0o

10
10
5
3
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
50
30
20
15
10

Sonaxis högfrekvenssökare
Frekvens,
MHz

Aperture,
mm

Fokuslängd,
mm

50.00
100.00
150.00
200.00
300.00

4
1.2
1
1
På begäran

7 – 11 - 20
5
3
1

40
25
25
10
5
5
3
3
3
3

30o till 70o
30o till 70o
30o till 70o
30o till 70o
30o till 70o
30o till 70o
30o till 70o
30o till 70o
30o till 70o
30o till 70o
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Sonaxis linjära Phased Array sökare
Frekvens,
MHz

Min pitch,
mm

Max radius,
mm
Antal element

0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
10.0
15.0
20.0

2.5
1.0
0.5
0.5
0.3
0.3
0.25
0.2
0.2

40
25
10
10
5
5
3
3
3

16-32-64-128-256-512
16-32-64-128-256-512
16-32-64-128-256-512
16-32-64-128-256-512
16-32-64-128-256-512
16-32-64-128-256-512
16-32-64-128-256-512
16-32-64-128-256
16-32-64-128-256

Sonaxis matrix (2D) Phased Array sökare
Frekvens,
MHz

Min pitch,
mm

Max radius,
mm
Antal element

1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
10.0
15.0
20.0

1.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5

40
25
10
10
10
5
5
5

16-32-64-128-256-512-1024
16-32-64-128-256-512-1024
16-32-64-128-256-512-1024
16-32-64-128-256-512-1024
16-32-64-128-256-512-1024
16-32-64-128-256-512-1024
16-32-64-128-256
16-32-64-128-256

Kablar och adapter - tillbehör till Phased Array ultraljudssökare
Vi erbjuder ett komplett utbud av tillbehör för Phased Array sökare. Med en
förlängningskabel kan provningen ske med längre avstånd och med adaptern kan du
ansluta flera ultraljudssökare till en enda utrustning. De vanligaste funktionerna är:
– Från 1 till 256 kanaler
– FRB hypertronics kontakter (andra kontakter enligt förfrågan)
– Möjlighet att sammankoppla till flera sonder, Phased Array eller enskilda element 		
(till exempel en 128-kanals adapter tillåter anslutning av fyra 32 elements Phased 		
Array's)
– Specifik kabellängd på begäran
– Robust och avskärmad, aluminiumhölje

Wedges - vinkade, runda eller raka distanser/kilar för Phased Array
En wedge placeras mellan ultraljudssökaren och objektet som skall inspekteras.
Med hjälp av distansen kan fokuseringen anpassas. Wedge beställs efter behov
av form av den inspekterade ytan och objektets geometri. Distansen skyddar
ultraljudssökaren mot slitage och skador. De olika typerna av kilar vi erbjuder är:
– 0 ° eller vinkel kilar, för LW eller SW
– Raka eller anpassade efter sökarens form
– I Rexolite, PMMA eller andra material beroende på användningsförhållandena 		
(temperatur, kemiska medel etcetera)
– Fixerad med skruvar eller justerbar med glidsystem ("slide" system tillåter snabba 		
byten)
– Konstruerad för automatiska eller manuella inspektioner
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Oförstörande provning för byggnadsindustrin
Proceq Profoscope - mätare för lokalisering, bestämning av täckskikt
och diameter av armering
Betongkonstruktioner innehåller armeringsstänger för att stärka byggandet.
Profoscope instrument används för att korrekt bestämma placering av armering och
deras täckdjup under yta. Instrumentet kan också bedöma diametern. Profoscope
har en unik visualisering i realtid, så att entreprenören faktiskt kan "se" armeringen
under betongytan.
Tekniska specifikationer:
– Standard enligt: BS1881 part 204; DIN1045; SN 505 262; DGZfP B2
– Mätområden: se prospekt
– Arbetstemperatur: -10º till 60º C
– Relativ luftfuktighet: 0 till 100% rH
– Säkerhetsklass: IP54
– Strömförsörjning: 2 x 1.5 V AA (LR6) batterier
Profoscope + omfattrar även:
– Internminne: för upp till 49.500 mätningar
– Programvara: ProfoLink för Windows 2000, XP, Vista, 7, 8
Profoscope

Proceq Profometer – allt-i-ett-lösningen för identifiering av armering
och korrosionsanalys
Lokalisering av armering är en central aktivitet för alla som är involverade i provning
på plats av förstärkta strukturer då det är vanligt vid borrning, skärning samt som
en preliminär operation som krävs för många andra oförstörande provningar.
Andra typiska tillämpningsområden är kontroll av nya byggnader, undersökning
av okända strukturer och korrosionsanalys. Profometer 6-instrumenten använder
virvelströmsmetoden för att detektera t ex armeringen i betong.
Profometer 600
Profometer 600 är det perfekta instrumentet för byggindustrin där man behöver
undvika skador på armeringsjärn vid borrning, kapning eller skärning. Det täcker
dessutom inspektionsingenjörernas behov för att lokalisera armering och att
bedöma värden för betongens täcktjocklek och armeringens diameterstorlek.

Profometer 650 AI

Profometer Corrosion

Tekniska specifikationer:
– Mätområde: Upp till 185 mm
– Mätnoggrannhet: ± 1 till ± 4 mm
– Upplösning: Beroende på diameter och yta
– Mätnoggrannhet på slät yta (path): ± 3 mm + 0,5% till 1,0% av uppmätt längd
– Diameter mätområde: upp till 63 mm, Diameter upp till 40 mm
– Diametermätning noggrannhet: ± 1 mm på en armering
– Standarder och riktlinjer: BS 1881-204, DIN 1045, DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4,
DBV-riktlinjer, CE-certifiering
Profometer 650 AI & Profometer 630 AI
Den mer sofistikerade Profometer 630 AI för utökad tillämpning med Single-Line,
Multi-Line och Area Scan Modes och ett omfattande utbud av statistiska vyer, ger
en ökad effektivitet för civilingenjörer och inspektionsföretag som ansvarar för
kvalitetskontroll. Med Profometer 650 AI ingår även den unika Cross-Line mätning
och analysfunktioner. 2D Cross-Line utökar Multi-Line med speciell funktionalitet för
att kombinera skanningar i X- och Y-riktning. Fullständiga rapporteringsfunktioner är
tillgängliga, som krävs vid omfattande utredningar.
Profometer Corrosion
Profometer Corrosion är det mest avancerade instrumentet på marknaden
för att detektera korrosion i byggnader och element. Proceqs unika en- och
fyrhjulselektroder möjliggör snabb och effektiv avsyning
av stora områden.
– Spänningsmätningsområde: -1000 till + 1000 mV
– Spänningsupplösning: 1 mV
– Impedans: 100 MΩ
– Provningsfrekvens: 900 Hz
– Standarder och riktlinjer: ASTM C876, RILEM TC 154-EMC, DGZfP B3, SIA 2006, 		
UNI 10174, JGJ / T 152, JSCE E 601, CE-certifiering
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Proceq GPR Live – Trådlös inspektion av byggnader och
konstruktioner
Portabel georadarlösning. Den mest innovativa georadarn med ultrabredband för provning på betong. Proceq GPR Live är början på ett nytt
område inom oförstörande provning. Den enastående och patenterade
ultra-bredband tekniken kombinerad med en kompakt trådlös och mobil
scanningsenhet ger oöverträffad prestanda. Ansluts enkelt till din iPad.

Tekniska specifikationer:
– Mätprincip: Stepped Frequency Continuous Wave GPR
– Frekvensomfång: 0.2 till 4.0 GHz
– Maximal toppkraft: -10 dB
– Maximalt djupområde (torrbetong): 70 cm

Proceq GPR Live används till exempel för kvalitetsbedömning och
kontroll av nya byggnader, undersökning av okända strukturer,
detektering och kartläggning av armering före borrning och skärning,
mäta armeringens diameter, komplett bildbehandling av geometri och
tjockleksmätning från en sida.
Fördelar:
– Banbrytande ultra-bredband GPR-teknik
– Kraftfullt användargränssnitt för iOS för enkel inspektion
– Säkert webbverktyg, Proceq Live, för delning av mätningar i realtid
GPR Live

Proceq Pundit ultraljudsinstrument för inspektion av
konstruktioner och betong
Pundit ultraljudsinstrument används för bedömning av en konstruktions
strukturella tillstånd samt lokalisering av defekter, hålrum och tjocklek i
betong, sten och kompositer. Ultrasonic pulse echo-tekniken (UPE) kan
utökas med ultrasonic pulse velocity-tekniken (UPV) för tillämpningar
där åtkomsten är begränsad till en enda sida. Proceq erbjuder ett brett
sortiment av Pundit ultraljudsinstrument:
Pundit Lab(+)
Pundit Lab är ett flexibelt UPV-instrument designat primärt för
användning i laboratorier. Den stöder alla traditionella UPV testlägen
Pundit Lab + levereras med en utökad funktionsuppsättning.
Pundit PL-200 & PL-200 Pulse Echo
Pundit 200 är ett toppklassigt UPV-instrument med ett utökat antal
provningslägen. Robust pekskärm med intuitivt användargränssnitt för
bästa möjliga mätning och analys av insamlat mätdata. Pundit 200 Pulse
Echo för utökar tillämpning där åtkomst är begränsad till en enda sida.
-

Mätområde: 0.1 – 7930 μs
Upplösning: 0.1 μs (< 793 μs), 1 μs (> 793 μs)
Puls spänning: UPV 100 – 450 Vpp / UPE – 100 – 400 Vpp
Bandvidd: 20 – 500 kHz
Förstärkning mottagare: 1x – 10’000x (0 – 80dB) [11 steps]

Pundit 250 Array

Pundit 250 Array
Pundit 250 Array är en tomografi-skanner som är perfekt för
tjockleksmätningar, lokalisering av defekter och detektering av föremål
i betong och fiberförstärkt betong. Den har realtids B-skanner och
panoramavy.
Pundit Live Array Pro
Pundit Live Array Pro är början på en ny era inom oförstörande provning.
Multikanals ultraljudstomografiteknik kombinerad med en kompakt
trådlös omvandlare och ett positioneringssystem för artificiell intelligens
(A.I.) levererar oöverträffad prestanda. Anslut instrumentet till en iPad
och mätning av betongtjocklek, identifiering av defekter och lokalisering
av objekt sker mycket snabbt och enkelt. Instrumentet kan uppgraderas
med dubbelt handtag för ökad kontroll och med 16 kanaler för dubbel
skanningsbredd.
Tekniska specifikationer:
– Mätområde: >1 meter, beroende på betong kvalitet
– Bandvidd: 15 till 100 kHz
– Noggrannhet: 1 µs
– UPV pulsstyrka: ± 150 V
– Mottagarförstärkare: 1 till 10 000 (0 till 80 dB)
– Kompatibel med Apple® iPad (iOS 9.0 och högre)
– Internminne upp till 512 GB (beroende på Apple® iPad-modellen)
– Relativ luftfuktighet: <95%, icke-kondenserande
– Säkerhetsklass: IP54
– Arbetstemperatur: -10 till 50 ° C
– Vikt: ~ 3 kg
– Mått: 240 x 273 x 153 mm
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Linjeprovning på tråd, stänger och rör
CIRCOFLUX – detektering av längsgående defekter på stänger och rör
med varmvalsad yta
Oförstörande sprickprovning med roterande givarsystem
CIRCOFLUX DS provningssystem används för oförstörande provning på ytan av
ferromagnetiska stålstänger med hjälp av magnetflödesläckmetoden i enlighet
med standard EN 10221. Denna metod är den mest känsliga provningsmetoden för
längsgående, sprickliknande defekter i varmvalsad ferromagnetiska stålstänger.
CIRCOFLUX ersätter provningsmetoder som magnetpulverprovning och
visuell kontroll, som är svåra att dokumentera och reproducera. De tillgängliga
givarsensorerna täcker ett materialdiameterområde från cirka 10 till 180 mm.
FOERSTERs långa erfarenhet inom detta område säkerställer hög driftsäkerhet.
Provningselektronikens modulära utformning är också idealisk för att möta framtida
behov på allt större känslighet för detektering av defekter.

CIRCOGRAPH – detektering av längsgående defekter på tråd, stänger
och rör med blank yta
Precisionsprovning på tråd, rör och stänger
CIRCOGRAPH DS virvelströmssystem med roterande sonder garanterar maximal
detekteringskänslighet för exponerade längsgående ytfel på blankt material.
Provningssystemet används huvudsakligen för tråddragningsmaskiner, Curörspolare, och efterbehandlingssektioner inom stålsektorn med blankt material.
De individuellt skräddarsydda provningssystemen från FOERSTER kan förses med
roterande sensorer eller CIRCOSCAN-roterande skivor. De skannar platta och
profilerade material, till exempel när man testar skenor och billets. De moderna
provningssystemen kan optimalt integreras i produktionsprocessen, inklusive
omfattande dokumentering av resultat. Olika typer av provningssektioner finns
tillgängliga för montering av separata kontroll- och provningslinjer, vilket säkerställer
att provningsmaterialet transporteras optimalt genom givarsystemet (sensor).
CIRCOGRAPH CI kombinerar en kompakt design med intuitiv funktion i ett
rotationsprovningsssystem med hög precision. CIRCOGRAPH CI har en
användarvänlig manöverenhet såväl som enkel "vrid-och-tryck" -knapp.
2-kanalsystemet kan anpassas optimalt för att passa dina provningsuppgifter tack
vare ett stort antal olika roterande huvuden. Längsgående defekter i materialytan kan
således detekteras från djup så låga som 30 μm.
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DEFECTOMAT – detektering av tvärgående och korta defekter på tråd,
stänger och rör
Tillförlitlig kvalitetskontroll och reproducerbar provning kombinerad med stor
ekonomisk effektivitet
DEFECTOMAT systemen från FOERSTER är specialutvecklade för kvalitetsprovning
och processövervakning av långa produkter. Från varm-provning, till alla processteg
för framställning av blankt stål, gjorda av austenitiska, (icke) ferromagnetiska
metaller provas för att detektera defekter. DEFECTOMAT-systemen arbetar med
beröringsfri och oförstörande i enlighet med virvelströmmetoden (Eddy Current)
och används för att detektera korta defekter, såsom hål eller lokala defekter samt
tvärgående defekter. Systemen upptäcker defekta material helt automatiskt och
på ett tillförlitligt sätt. Defekter kan märkas, klassificeras och kasseras automatiskt.
Provhastigheten upp till 150 m/s, vilket underlättar 100% provning, även vid höga
produktionshastigheter.
DEFECTOMAT DA (Deffect Array), en ny definition av premiumklass med
oöverträffade specifikationer gällande senaste tekniken för oförstörande provning
med virvelström på rör och stänger. Upplev framtidens virvelströmsteknik idag!
DEFECTOMAT CI, 2-kanals basmodul för nästan alla behov. En standalone utvärderingsutrustning med två valfria mätkanaler. Det har också
en filterspårningsinställning, excitationsfrekvenser från 1 till 1000 kHz och
analysfunktion för sektorsignaler.
DEFECTOMAT ECM, prisvärd och kompakt kvalitetssäkringslösning. Extremt
kompakt, men har många alternativ för integration i produktionssystem.

FAAST Phased Array – mult-frekvens och multi-vinkel, för extremt
snabb ultraljudsprovning
FAAST är ett UT Phased Array (PAUT) system utvecklat av Socomate som är mycket
kraftfullare än ett konventionellt Phased Array system. Tack vare sin teknik har FAAST
systemet förmågan att överföra flera ultraljudsstrålar, flerorienterade och/eller
multifokuserade, genom flera element prober med endast ett enda skott, och sedan
bearbeta signaler mottagna från alla ultraljudsstrålar i realtid.
Denna patenterade teknik revolutionerar oförstörande provning när man talar om
ultraljudsinspektion på grund av dess höga provningskapacitet och hastighet,
eftersom den kan ersätta flera konventionella fasbaserade system som kör parallellt.
Vid högre inspektionshastigheter ger det ännu större besparingar på grund av
minskningen av fasbaserade sonder, mekaniska delar, underhåll och kalibreringstid.
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Komponentprovning
STATOGRAPH – sprickprovning på komponenter, för fordonsindustrin
STATOGRAPH produktfamilj används för att prova ytsdefekter med hjälp av
virvelström. Enheterna använder både fasta och rörliga sonder. Fasta sonder skannar
ytan eller sektioner av ett roterande provobjekt, ofta detekteras en liten del av hela
ytan vid ett ögonblick. Ett mindre materialfel ger en stor störning i proportion till det
smala ytsegmentet som skannas. Sonden indikerar därför materialfel med optimal
upplösning. Sonden för det roterande sensorsystemet rör sig i en cirkel och med
en hög rotationshastighet nära provobjektets yta, vilken rör sig i längdriktningen
och skannar den. STATOGRAPH ECM (CE) testar kärnmodulet och testar som en
ingångsnivå.
STATOGRAPH DS, helautomatiskt provningssystem för produktionslinjer med
integrerade hanteringssystem placerar och roterar provbitarna och styr sensorerna.
Flera zoner kan provas för ytfel samtidigt eller i följd med de fasta eller roterande
sonderna. Provningsmaterialet sorteras automatiskt efter OK och NOK.
STATOGRAPH ECM CE, kompakt virvelströmsinstrument kombinerar
alla komponenter som krävs för sprickprovning i en kompakt enhet:
provningsinstrument, paneldator med pekskärm, eddyAssist operatörsystem och
nödvändiga tillbehör.
STATOGRAPH ECM, virvelströmsmodul för standardapplikationer är ett modulärt
virvelströms provningsinstrument för enkla standardapplikationer.

Sonder för sprickprovning på komponenter
FOERSTER designar och tillverkar individuella och speciella sensorer skräddarsydda
för att tillgodose dina krav på varje provningsuppgift som kräver speciella lösningar.
Flexibla sonder samt standard prober används för sprickprovning. Kombinerat
med justerade sondhållare kan de enkelt användas för olika geometrier. Deras
viktiga tillämpningsområde är provningen av krökta ytor. Dessa kan enkelt testas
med flex-prober utan att behöva avsökningsutrustning.  Provningsresultaten kan
reproduceras även för högsta kvalitetsstandard tack vare mekanisk produktion.
Teknisk specifikation för Flex prober:
– Optimalt frekvensområde: 3 kHz - 10 000 kHz
– Avvecklingslindning: integrerad
– Multi-kanal sensorer: upp till 32 kanaler
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MAGNATEST – atomatisk hårdhets- och strukturprovning av
metallkomponenter
MAGNATEST används för oförstörande provning av metallmaterial för magnetiska
och/eller elektriska egenskaper. Provningsinstrument används inom fordons- och
flygindustrisektorn såväl som i produktionen av halvfabrikatmaterial. Fokus ligger på
att prova komponenter som är relevanta för säkerhet, såsom bromsskivor, bultstift/
nitar och funktionskomponenter som kamaxlar och drivaxlar samt vrid- och kolvstift.
Typiska provningsuppgifter inkluderar härdningskontroller, identifiering av olika
material och sortering.
MAGNATEST kan också användas för automatisk proving av de geometriska
egenskaperna hos metallkomponenter. Den högpresterande effektförstärkaren
som installerats i MAGNATEST-instrument gör det möjligt att analysera övertoner,
vilket garanterar en extremt pålitlig och exakt repeterbarhet, även när den påverkas
av störningar. MAGNATEST ECM är utformad som en prisvärd inträdesmodell.
MAGNATEST D har sofistikerad elektronisk utvärdering som visar även de minsta
skillnaderna i strukturen. De olika MAGNATEST instrumenten är också försedda med
ett omfattande sortiment av standardprovningsspolar med runda och rektangulära
tvärsnitt samt standardprober. MAGNATEST D-HZP lämpar sig för linjeprovning.

Spolar till komponentprovningen
Provning av runt eller rektangulärt material med spolar av genomförande typ
Standardprogrammet omfattar spolar för materialdiametrar mellan 5 mm och 200
mm. Spolarnas storlek, som ökar i små steg, garanterar noggranna provningsresultat och gör det möjligt att perfekt matcha spolarna för att uppfylla dina krav.
Speciella spolar kan tillverkas för att möta individuella kundkrav för diametrar större
än 200 mm. Sensorerna säkerställer pålitlig drift även i tuffa miljöer.

Sprickindikering
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Sprickprovningsbänkar

450 ACY-Table

Magnetiseringskretsar

2 kombinerade AC magnetiseringskretsar (för längsoch tvärgående sprickor)
9 kAW
15 kAW
15 kAT
450 mm
700 mm
1000 mm
3 x 400 V
3 x 400 V
3 x 400 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
DIN 54130 och DIN EN ISO 9934

Magnetflöde
Inspänningslängd, max
Stömförsörjning
Frekvens
Standard

700 ACY

1000 ACY

De stationära magnetpulverbänkarna levereras som en
kompakt enhet och kan placeras direkt på golv utan fundament och ankarbultar. Vid installation behöver “Universal
ACY” endast anslutningar till elektriskt nät och tryckluft.
Universalbänkens grundram är en stabil svetsad konstruktion av fyrkantrör och kan hatera tunga provämnen. Det
finns ett omfattande tillbehörserbjudande exempelvis mörkertält, högintensiva UV-lampor (LED), kalibreringsnormal,
indikeringsvätska FLUX-koncentrat etc.

Tillbehör Magnetpulverprovning

Art.nr.

Oljebaserad, florecerande
5 liter, Florecerande testvätska, gul-grön, 105°C
5 liter, Florecerande testvätska, gul-grön, 60°C
1 liter koncentrat (40 liter), Florecerande testvätska, gul-grön
1 liter koncentrat (100 liter), Florecerande testvätska, gul-grön

11900162
11900160
11900155
11900156

Vattenbaserad, florecerande
1 liter koncentrat (40 liter), Florecerande testvätska, gul-grön, partikelstorlek 3 µm
5 liter koncentrat (200 liter), Florecerande testvätska, gul-grön, partikelstorlek 3 µm

1900215
1900216

Pulver, florecerande
1 kg koncentrat (3000-5000 liter), Florecerande testvätska, gul-grön, partikelstorlek 3 µm

1900110

Oljebaserad, icke-florecerande
1 liter koncentrat (40 liter), icke-florecerande testvätska, svart, partikelstorlek 0,2 µm
2 liter koncentrat (80-100 liter), icke-florecerande testvätska, svart, partikelstorlek 0,2 µm
650 ml sprayburk koncentrat (40 liter), icke-florecerande testvätska, svart, partikelstorlek 2 µm

1900140
1900130
2004820

Vattenbaserad, icke-florecerande
1 liter koncentrat (100 liter), icke-florecerande testvätska, svart, partikelstorlek 3 µm

1900350

Pulver, icke-florecerande
1 kg koncentrat (100 liter), icke-florecerande testvätska, svart, partikelstorlek 0,2 µm

1900310

199
Test set

Art.nr.

Helt kit i väska
KD400 Fältstyrkemätare, inkl. kalibreringscertifikat
J221 UV mätare
Prof. Berthold Testkropps provare
Testkropp 1 enl. DIN-EN ISO 9334-2
ASTM centrifug med hållare
Magnetoscope
LUX meter (digital)
Väska

1400133
1400130/1400129
1400100
1400101
1400102
1400103
1400104
1400106
1400136

Radiation Meter KD 420 - UV/VIS
Enligt DIN-EN 14255-1, 14255-2, DIN-EN ISO 3059, ASTM, ASME, NIN-EN ISO 9934
UV område
VIS område
Arbetstemperatur
Strömförsörjning
Kalibrering
Dimension

100-50.000 µW/cm2 omställbar till 1-500 W/
m2
1-9.999 lx
0-40oC
9V batteri
PC baserad
110 x 60 x 25 mm

A.C. Handhållen Magnetok - AC 230
Enligt DIN-EN ISO 9934 och VDE
Fältstyrka (mätt på stålplatta:
500 x 250 x 10 mm)

4,5 kA/m

Lyftkraft
Strömförsörjning
Distans mellan poler (centrum)
Frekvens
Skyddsklass
Tillbehör

180 N
230 V
170 mm
50/60 cykler
IP 65
Raka, vinklade, justerbara och skyddade
poler

A.C. Handhållen Magnetok - AC 230-B
Enligt DEN-EN ISO 9934 och VDE
Fältstyrka (mätt på stålplatta:
500 x 250 x 10 mm)

Utan poler
(avstånd 170 mm): 3,5 kA/m

Fältstyrka (mätt på stålplatta:
500 x 250 x 10 mm)

Justerbara poler
(avstånd 170 mm): 3,5 kA/m
(avstånd 260 mm): 2,1 kA/m
(avstånd 170 mm): 2,6 kA/m
(avstånd 76 mm): 9,2 kA/m

Lyftkraft
Strömförsörjning
Distans mellan poler (centrum)
Frekvens
Skyddsklass
Vikt
Tillbehör

180 N Med justerbara poler, 100 N
230 V
170 mm
50/60 cykler
IP 65
3.650 gram
Raka, vinklade, justerbara och skyddade
poler
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UV-LED-Handhållen lampa - UVL 50
Enligt DIN-EN ISO 9934, DIN-EN ISO 3452, DIN-EN ISO 3059
Ultra lätt - endast 395 gram
Intensitet

ca 4.100 µW/cm2, (avstånd 400 mm)
6.000 µW/cm2, (avstånd 300 mm)

Belysningsfokus, Ø 210 mm
Vitt ljus område
Våglängd
Strömförsörjning
Tillbehör

> 1.000 µW/cm2, avstånd 400 mm
≤ 5 lx
365 nm (tolerans ± 1 %)
100-240 V
Extra lång kabel mellan lampan och vägguttag för
strömförsörjning

UV-LED-Handhållen lampa - UVL 200
Enligt DIN-EN ISO 9934, DIN-EN ISO 3452, DIN-EN ISO 3059
Inklusive reflektor, kylssystem, och strömförsörjningspaket (kabel 3 meter)
Intensitet

ca 5.300 µW/cm2, (avstånd 400 mm)
9.000 µW/cm2, (avstånd 300 mm)

Vitt ljus område
Omställbart vitt ljus
Våglängd
Strömförsörjning
Tillbehör

≤ 3 lx
4 integerade LED vitt ljus, 900 lx (avstånd 200 mm)
365 nm (tolerans ± 1 %)
230 V/50 Hz, alt. batteri version
Olika längder på kabel mellan lampan och vägguttag för
strömförsörjning

UV-LED-Handhållen lampa - UVL 300
Enligt DIN-EN ISO 9934, DIN-EN ISO 3452, DIN-EN ISO 3059
Inklusive reflektor, Lithium batterier och batteriladdare (bajonett koppling för batterierna)
Intensitet

ca 5.300 µW/cm2, (avstånd 400 mm)
9.000 µW/cm2, (avstånd 300 mm)

Vitt ljus område
Omställbart vitt ljus
Våglängd
Strömförsörjning
Drifttid
Tillbehör

≤ 3 lx
4 integerade LED vitt ljus, 900 lx (avstånd 200 mm)
365 nm (tolerans ± 1 %)
Laddas med 230V/50Hz
ca 3 timmar med XL Lithium batterier
Olika längder på kabel mellan lampan och vägguttag för
strömförsörjning

Tillbehör Penetrantprovning

Art.nr.

Florecerande penetrantmedel
650 ml sprayburk, Florecerande penetrantmedel
650 ml sprayburk, Våt utvecklingsmedel
650 ml sprayburk, rengörningsmedel

2000996
2000999
2001000

Röd/Vit pentrantmedel
650 ml sprayburk, Röd penetrantmedel
650 ml sprayburk, Vit penetrantmedel
650 ml sprayburk, rengörningsmedel

1700100
1740100
1750100

