
 
 

  

Y.MU2000-D 

Uniwersalny system kontroli rentgenowskiej, najlepiej 

sprzedających się na całym świecie teraz z opcją CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Sprawdzona technologia w ponad 500 systemach w użyciu na całym świecie  

■ Funkcja tomografii komputerowej za pomocą naciśnięcia jednego przycisku  

■ CT dostępny, jako uaktualnienie dla istniejących systemów MU2000-D 

Dystrybutor:               

Casp System Sp. z o.o 

43-603 Jaworzno  

ul. Puszkina 2 

Telefon:    32 614 12 29 +48 32 614 12 29 

Faks:        32 614 09 19 +48 32 614 09 19 

E-mail:      ndt@casp.pl ndt@casp.pl 

Internet:    www.ndt24.pl www.ndt24.pl/  
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Y.MU -2000- Klasa sama w sobie!  
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Stwórz profesjonalną tomografię komputerową CT  

z systemu Y.MU-2000D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa funkcja CT dla Y.MU2000-D dostarczy korzyści dla twojego systemu RTG.  

Parametry techniczne: 

CT pomiary objętości 

 Średnica    150mm 

 Wysokość   170 mm 

CT czas skanowania   od 25 s 

Wyniki dostępne już    od 75 s 

 

Y.MU2000-D CT przestrzeń robocza:  

 3 tryby skanowania 

 Kalibracja cyfrowego detektora 

płaskiego przy użyciu jednego 

przycisku  

 Automatyczny transfer danych do 

analizy 3D 

 Zapisywanie i kontynuowanie w 

zdefiniowanych przez użytkownika 

pozycjach skanowania 

 Automatyczny start programu 

VGStudio lub VGStudio MAX 

 

 

Zakres dostawy:  

 System CT wyposażony jest w :  

 monitor  24”, 1920 x 1200 pixeli 

 CPU i7, 32 GB pamięci, Windows 7 64 

bit, nVidia Grafika, 2 TB twardy dysk, 

Blu-ray napęd 

 VGStudio 3.0 dla wizualizacji obiektów 

3D oraz tworzenia przekrojów w 

dowolny pożądanym kierunku 

 

VGStudio MAX 3.0 może być dostosowany do 

twojej aplikacji:  

 Moduł Cast & Mold obejmuje moduły 

dla rzeczywistego i nominalnego 

porównania, analizę porowatość 

(dedykowany do aluminium i 

przemysłu ciśnieniowego). 

 Moduł Cast & Mold Enhanced zawiera 

analizę wad (Specjalnie dla aplikacji 

Automotive) 

 

 



 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Y.MU2000-D Tomografia komputerowa 

(Opcja) 

Bardzo prosta obsługa obszaru roboczego CT 

dla Y.MU2000-D pozwala przeprowadzić 

szybką, powtarzalną tomografię komputerową 

nawet dla operatorów, bez specjalistycznej 

wiedzy. Trzy różne tryby, jakości gwarantują 

bezawaryjną pracę aplikacji tak, by spełnić 

szczegółowe wymagania normy lub Klientów.  

Tryb szybkiego skanowania potrzebuje zaledwie 

25 s na wykonanie obrazu CT. Analiza jest 

przeprowadzana na oddzielnym stanowisku 

wyposażonym w VGStudio - lidera na rynku 

rozwiązań programowych w zakresie CT. 

Cechy: 

 Automatyczne otwieranie danych w 

oprogramowaniu 

 Wyniki CT dostępne po 75 s  

 Import danych do analizy  

 Dostępny również, jako uaktualnienie dla 

istniejących systemów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcja CT Software VGStudio MAX 

Poszczególne pakiety oprogramowania 

dostosowane do rodzaju analizy: 

 Technologia pomiaru współrzędnych  

 Nominalne / aktualne porównanie  

 Porowatość/wtrącenia analiza   

 Analiza włókien w kompozytach. 

 

Dodatkowe oprogramowanie 

ASTM E2737 System sprawdzenia  

 Automatyczne sprawdzenie na zgodność 

systemu z normą  

 Zdefiniowane przez użytkownika testy 

systemu i procesy badawcze. 

ASTM E2339/E2699 DICONDE  

 Kompatybilność z systemami obrazu 

innych producentów przy zastosowaniu 

standardowej archiwizacji. 

Obrazy ASTM odniesienia  

 Baza obrazów to m.in.: Fe, Al, Mg, Ti.   

 

 1. Obraz CT z porowatością i 
analizą poziomu nasilenia 

2. Analiza wad odlewu w 
VGStudio Max 

3. Obrazy referencyjne dla 
Aluminium wg ASTM 
E2422 

4. Nominalne/ Aktualne 
porównanie w VGStudio 
MAX 

5. Przekrój poprzeczny 

obrazujący porowatość  


