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Oferte speciale de la firma KIMET

Prezintă: Dl. ing. Endre 
Kristof
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Generatoare cu raze x 
ultra-uşoare 
seria CP – 300 kV și 320 kV
- După cum cunoaşteţi generatoarele ultra-uşoare de 200 kV şi de 225 kV
  brevetate în anii precedenţi au avut succes deosebit şi în România.
-  Zvonurile că tuburile de execuţie specială sunt fragile s-au demonstrat că sunt false. 
  
 Văzând succesul aparatelor ultra-uşoare de 200 şi 225 kV, 
 firma belgiană a brevetat şi variantele de 300 kV și 320 kV   
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• Greutate 23 kg
• Tensiune de lucru 20-300 kV / 20 – 320 

kV
• Curenţi de lucru de la 1 la 10 mA
• Putere 960 W
• Grosimea de penetrare 66 mm / 70 mm 

   (700 mm FFD, 10 min, AA400, D=2)
• Dimensiune Ø 180 x 839 mm
• Pată focală:  3 mm după EN12543, 

                      ~1.5 mm după norma IEC 
336

Aparatul poate fi văzut la standul firmei 
noastre
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- Este echipat cu 5 diafragme, montate direct în 
generator pentru diverse aplicaţii:

Fereastră de
 Be 0,8 mm

Fereastră 
Al 3 mm

Fereastră 
10x48 cm

Fereastră 
Indicator
 cu laser

Obturator,
fereastră cu 
plumb +
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Radiografie computerizată 
portabilăComenzi de 

utilizare simple 

Filtru/orificii de 
ventilație 

Uși de 
alimentare 
pliabile cu 
extensii 

Curea de 
transport 

Suport de fixare 

Suporturi baterii 

Mâner detașabil 

Conexiuni 
Ethernet și de 
alimentare facile 
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• Portabil, compact, greutate redusă (16 
kg)

• Fără chimicale
• Bateria 24V 

• autonomie 4 h - Stand-By

• 45 min - scanare continuă

• Aplicații NDT
• DICONDE
• 1 sudură / minut
• Modul discontinuu – scanări programate

6

Avantajele sistemului HPX-PRO
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• Spectroscopie 
indusă de laser

•  Tehnologie Argon
• 7 baze calibrate
• Carbonul în Oțeluri 

și Stainless
• Spectrometru de 

înaltă rezoluție 
adițional dedicat 
pentru spectrul 193 
nm Carbon

8

Carbonul cu Analizoare portabile 
LIBS Z200 C+



Click to edit Master title style

9

• Domeniu de 
interes: 0.05 – 1% 
C

• 4130 vs. 4140

9

Oțeluri Carbon
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•  Vă prezentăm în continuare 
defectoscopul gama tip 1075 SCARPro 
Sentinel, fabricat de firma QSA Global din 
SUA al cărui reprezentant exclusiv în 
România suntem

• Proiectorul de sursă SENTINEL Model 
1075 SCARPro este utilizat pentru 
aplicații de testare nedistructivă 
industrială cu surse de Se-75 până la 80 
Ci. 

• SCARPro poate fi utilizat ca dispozitiv de 
expunere de categoria I sau II

• Atunci când este folosit în modul SCAR 
(categoria I), radiografia poate fi efectuată 
în zone de lucru aglomerate, cu o distanță 
minimă față de zonele controlate.

10

Defectoscopul gama cu surse de Se75
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Atunci când este folosit ca un proiector tradițional 
(categoria II), tuburile standard de ghidare sursă 
SENTINEL și colimatoarele permit ca sursa de Se75 să fie 
utilizată pentru expuneri axiale, radiale și panoramice.
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•Activitate maximă cu surse de Se-75: 80Ci
•Greutate: 13,6 kg, fără Colimator
•Dimensiuni: 282 x 184 x 152 mm
•Certificare A pentru transport (nu are nevoie de cutie 
de plumb și nu conține Uraniu Sărăcit)
•Norme: ANSI N432-1980, ISO 3999:2004 (E), IAEA 
TS-R-1 (2009), USNRC 10CFR34, 10CFR71 și 
USDOT 49CFR173
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Piese de schimb pentru instalații 
Gammamat
• Firma Gammamat a fost preluată de 

partenerul nostru QSA Global - 
Sentinel.

• Containerele Gammamat nu se mai 
fabrică. În spiritul relațiilor noastre 
principiale noi ne vom strădui să 
asigurăm în limita posibilităților noastre 
piesele de schimb originale pentru 
instalațiile aflate în exploatare în 
România

13
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Aparatele şi liniile automate şi 
semiautomate
pentru control magnetic 

14

• Firma Uniflux Schirle GmbH din 
Germania a cărei reprezentant exclusiv 
în România suntem, fabrică linii 
automate şi semiautomate pentru 
examinări magnetice în special pentru 
fabricaţie în serie. 

• Redăm mai jos câteva exemple
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• Dintre tipurile de instalaţii livrate în 
România doresc să supun atenţiei Dvs. 
aparatele Micro-Flux, care ar putea fi 
foarte utile în activitate Dvs. când aveţi 
sarcina de examinări în serii mici pentru 
piese de anumită formă
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• Aparatele sunt prevăzute :

- cu două circuite magnetice defazate unul faţă 
de altul

                   - un circuit pentru magnetizare de 
curent pentru fisurile longitudinale

                   - un circuit pentru magnetizare de jug 
pentru fisurile transversale

   - cu demagnetizare automată pentru ambele 
circuite
• Fixarea şi eliberarea pieselor se realizează 

pneumatic
• Dacă sunteţi interesaţi Vă stăm la dispoziţie 

pentru a analiza împreună

    sarcina Dvs. de examinări magnetice şi de a 
stabili dacă acest tip de aparat este

    potrivit cerinţelor Dvs. de examinări
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• Carcasa construită din aluminiu
• Protecţie IP 67
• greutate redusă de numai 990g 
• afișaj grafic de 5 inci de înaltă 

rezoluție
• Fabricat după normele DIN EN 

15317, ASTM E 1324, ASTM E 
317

• Temperatura de operare -20 la 
+60 °C

• Display de 800x400 pixeli, 5 
inch

• Dimensiuni 195x115x40 mm
• Memorie 16 GB
• Rapoarte JPEG, PNG, CSV

17

Aparat US tip SONOWALL 70 pentru 
măsurarea grosimii metalelor corodate în 
profunzime
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Aparatul menționat, fabricat de firma SONOTEC din 
Germania a fost singurul, care a reuşit  să măsoare 
grosimea de perete la reparaţii de nave, unde 
materialul navei aflate în reparaţie este corodat în 
profunzime, nu este vorba de rugina de suprafaţă.

SONOWALL 70 este primul aparat  de măsurat  grosimi 
de pe piață cu identificarea sondei inteligente. 
Gestionarea extinsă a sondei permite ca informațiile  
specifice, cum ar fi curbele DAC, liniile de întârziere și 
numerele de serie, să fie salvate direct în sonde.
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• Poate fi folosit la diferite aplicaţii :

           - măsurare prin stratul de acoperire

           - măsurare suprafeţe corodate

           - măsurări de precizie 

• În plus față de cele menţionate mai sus, 
aparatul poate fi

    upgradat  ca defectoscop 

• Până la 1 Septembrie cei care vor comanda 
un aparat de măsurat grosimi SONOWALL 70 
vor primi gratis softul pentru defectoscopie
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Vă mulțumesc!

KIMET SRL 
525400 Tg. Secuiesc, 
Str.Gării, Nr.64, Jud.Covasna
Tel-Fax: +40-267-363-022
E-mail: office@kimet.ro
Web: www.kimet.ro
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