PRODUCTBLAD ULTRASOON ONDERZOEK

Ultrasoon onderzoek

Haal het meeste uit onze robot met het laadvermogen van het ultrasone diktemeetapparaat.
Dit hoogwaardige instrument kan vóór de robot worden gemonteerd en het kost u nog geen
vijf minuten om het te installeren of te verwijderen.
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Scanner
Ontworpen om de Olympus b-scan-buggy te dragen
Gelokaliseerde stromingsregeling voor gereguleerde vloeistoftoevoer
Ethernet en voeding van 12 volt via laadvermogen-connector van de robot
Dual Servo-aangedreven, heffen/verlagen met dynamische veerwerking
Nauwkeurige afstandsmeting via b-scan encoderbuggy
Geautomatiseerde lineaire scanfunctionaliteit
Geautomatiseerde registratie via rapport
A-scan-gegevens beschikbaar (via Olympus 38dl+)
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