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Certificat ISO 9001
(Krautkrämer, Seifert, Hocking,
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Certificat ISO 9001
Instalaţiile au ASR în România
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Aparate şi instalaţii de defectoscopie ultrasonică (în mod
convenţional, Phased Array şi TOFD)
Aparate şi instalaţii de defectoscopie cu curenţi turbionari
Aparate şi instalaţii de măsurare a grosimii materialelor
Instalaţii fixe pentru monitorizarea grosimii conductelor acoperite
Aparate portabile de măsurare a conductivităţii metalelor cu curenţi
turbionari
Aparate portabile de măsurare a durităţii materialelor
Scanere pentru examinarea ultrasonică
Aparate pentru aplicaţii speciale
Generatoare RX şi instalaţii TVX pentru control nedistructiv şi aplicaţii
de securitate cu radiaţii X în domeniul 30 - 450 KV
Aparatură staţionară cu potenţial constant pentru aplicaţii de
defectoscopie sau cercetare ştiinţifică
Sisteme de îmbunătăţire a imaginii
Orice accesorii pentru laboratorul de radiaţii X / Gamma
Generatoarele şi instalaţiile au ASR în România (CNCAN)
Filme, chimicale şi procesoare pentru radiografii industriale
Radiografie digitală şi computerizată, tomografie RX
Aparate şi instalaţii pentru endoscopie / control vizual (borescoape
rigide, videoendoscoape, fiberscoape flexibile, surse de lumină,
roboţi video, accesorii etc.), în lumină albă şi UV
Instalaţii pentru control nedistructiv cu radiaţii Gamma, construite şi
certificate conform ISO 3999
Instalaţii EXERTUS / RID cu surse de Ir192, Se75, Co60, etc.
Echipamente pentru aplicaţii speciale cu radiaţii Gamma (colimator
de proximitate, sistem GAMMASAFE, etc.)
Accesorii pentru instalaţii de orice producţie (Oserix, Gammamat etc.)

Sisteme mono şi multicanal pentru examinare nedistructivă cu emisie
acustică
Senzori, preamplificatoare şi accesorii pentru emisie acustică
Instrumente pentru verificarea echipamentelor
Software

Echipamente şi consumabile pentru prepararea probelor
(metalografice, petrografice) şi pentru analiza microstructurală:
debitare, înglobare, polizare, şlefuire, ultrafinisare, curăţire, etc.
Echipamente pentru captură imagine, documentare, arhivare,
interpretare şi sisteme de analiză automată a imaginii, asistată de PC
Durimetre şi microdurimetre staţionare
Sisteme automate pentru măsurarea durităţii

TOTAL CONTROL S.R.L. vă mai oferă, uzual, din stoc:
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Lichide penetrante, pulberi şi suspensii de particule magnetice (MR-CHEMIE Germania)
Aparate simple (juguri ca/cc), instalaţii (cabinete, surse de curent mobile şi bancuri de test staţionare) şi
accesorii pentru controlul nedistructiv cu lichide penetrante sau particule magnetice (K+D FLUX-TECHNIC şi
MR-CHEMIE Germania, WESTERN INSTRUMENTS Canada, PARKER SUA)
Lămpi UV sau cu lumină albă pentru examinări nedistructive (LABINO Suedia, MR-CHEMIE şi K+D FLUXTECHNIC Germania), pentru utilizare mobilă sau staţionară
Truse şi accesorii diverse pentru examinări vizuale

