ALS KWALITEIT
IS WAT TELT

OVER ONS
TVC is opgericht in 1995 om producten en diensten van hoge kwaliteit
te leveren aan de industrie voor lassen, inspectie en niet-destructief
onderzoek (NDO). TVC is een technologie- en servicebedrijf. Door de
ontwikkeling en productie van eersteklas bewakingsapparatuur en de
expertise om zelfs aan de meest complexe eisen te voldoen, is TVC
een toonaangevende wereldwijde fabrikant en leverancier van dataacquisitie, logging-oplossingen en inspectie geworden.
� De door TVC gefabriceerde apparatuur begon met de gerenommeerde
Arc Logger Ten (ALX) en heeft zich nu ontwikkeld tot de ALX III-serie.
De ALX III biedt wereldwijd toegang op afstand tot alle
lasdataloggingsystemen en heeft opties voor zowel lokale als
cloudopslagoplossingen.
� Exclusieve licentie voor het produceren en leveren van ASAMS Ltd
System 3 en System 12 MPI Subsea-systemen.
� Klantspecifieke en exclusieve inspectieapparatuur die speciaal is
ontworpen voor gebruik in de meest zware omstandigheden. Tevens
standaard configuraties.
� Eersteklas reparatie- en (her)kalibratieservice voor alle soorten NDOapparatuur.
� Accreditatie volgens ISO / IEC 17025: 2017 (UKAS) voor (her)kalibratie
van ultrasone foutdetectieapparatuur, zowel in ons laboratorium als op
locatie bij de klant.
� Goedgekeurd en geauditeerd BS EN ISO 9001: 2015 gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem voor alle herijkingen van apparatuur
uitgevoerd volgens nationale / internationale normen, specificaties van
de fabrikant of specifieke klantvereisten.
� Uitgebreide inventaris van NDO-apparatuur beschikbaar voor zowel
korte als lange termijn verhuur.
� TVC-producten en -diensten worden wereldwijd gebruikt.
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LASTVCMONITORING
is de basis voor lasbewakingsapparatuur. Van de
allesomvattende ALX III-serie tot de meer eenvoudige
MonArc2, we hebben bewakingsapparatuur voor elke
behoefte en elk budget.

ALX III SERIES
Volledige digitale interface met IoT en Industry 4.0conformiteit, VNC-interfacesoftware en hulp op afstand.
De ALXIII is beschikbaar in drie configuraties; het
draagbare systeem, de workstation variant en het RSsysteem.
Standaard geleverd als een systeem met één
meetkanaal, met mogelijkheden om uit te breiden tot
maximaal vier meetkanalen, om tegelijkertijd te
monitoren. Inclusief TVC ArcLog rapportagesoftware
voor de integratie van gegevens in MS Excel-rapporten.
Compleet WPS programmeerbaar van root tot cap en
gespecialiseerde operationele softwarepakketten zijn
optioneel beschikbaar, waaronder voor het pulserend
lassen, cladding en pipeline lassen. Extra ingangspoorten
zijn configureerbaar volgens klantspecificatie.
Meetopties zijn onder meer zuurstofniveau, gasflow,
temperatuur, lashoogtemeting met laser, draadaanvoer
en voortloopsnelheidsmeting. RFID-kaart met
gebruikerslogin / identificatie en barcodescanners voor
identificatie van verbruiksgoederen is ook mogelijk.
TIG H.F. beschermd. Voor gebruik met MMA / MIG / TIG
(AC / DC) / OP / Fluxcore en handmatige / semiautomatische / volledig automatische / robot
lassystemen. Alle opties kunnen achteraf worden
toegevoegd.
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ALX III SERIES
DRAADLOZE AANSLUITMOGELĲKHEDEN
ALX III-systemen kunnen worden verbonden met de TVC
Edge Server. De op de cloud-gebaseerde
databasesoftware maakt loggen op afstand en weergave
van lasgegevens mogelijk, samen met volledige lassers-,
WPS-opslag en productiebewaking.
Beschikbare opties voor weergave op afstand van
productielassen, kwalificatieprocedures,
lasserskwalificaties en documentatieopslag.
Speciale draadloze sensoren en transducers zijn ook
beschikbaar voor:

� Temperatuur, inclusief multikanaal meting
� Draadsnelheid
� Voortloopsnelheid
� Hoek en positie
� Gas flow metingen
� Diepte (lashoogte)

MAL III
Een kosteneffectieve, robuuste en draagbare datalogger
die in enkele minuten operationeel is om de downtime tot
een minimum te beperken.
In de praktijk bewezen sensorsondes en IPgeclassificeerde bedieningselementen voor gebruik in
zware omstandigheden, met minimaal dagelijks
onderhoud. TIG H.F. beschermd.
De standaardunit meet en registreert de lasstroom,
boogspanning en boogtijd, berekent en registreert
boogenergie en heat-input.
Inclusief TVC ArcLog rapportagesoftware voor de
integratie van lasgegevens in MS Excel-rapporten.
Beschikbare opties zijn:

� draadaanvoersnelheid en berekening van totale
draadafgifte

� voortloopsnelheid voor geautomatiseerde processen
� gasstroom en verbruik
� Type 'K' thermokoppel, voor het meten van
voorverwarming en inter-pass temperaturen

� Aux-ingang, vrij configureerbaar voor extra transducers
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Optioneel is een compact toetsenbord en externe printer
beschikbaar.
Voor gebruik met MIG, TIG (AC / DC ), OP en elektrode
processen. Voor handmatige / semi-automatische /
volledig automatische / robotachtige lassystemen.

MONARC2
Een kosteneffectieve, robuuste en draagbare
lasdatalogger die binnen slechts enkele minuten
operationeel is waardoor de downtime tot een minimum
wordt beperkt.
In de praktijk bewezen sensorsondes en IPgeclassificeerde bedieningselementen voor gebruik in
zware omstandigheden met minimaal dagelijks
onderhoud. TIG H.F. beschermd.
De standaardunit meet en registreert de lasstroom,
boogspanning en boogtijd, berekent en registreert
boogenergie en heat-input.
Inclusief TVC ArcLog rapportagesoftware voor de
integratie van lasgegevens in MS Excel-rapporten.
Beschikbare opties zijn:

� draadaanvoersnelheid en berekening van totale
draadafgifte

� voortloopsnelheid voor geautomatiseerde processen
� gasstroom en gasverbruik
Optioneel is externe printer beschikbaar.
Voor gebruik met MIG, TIG (AC / DC ), OP en elektrode
processen. Voor handmatige / semi-automatische /
volledig automatische / robotachtige lassystemen.
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WFM2
Ein tragbarer und batteriebetriebener Monitor, der es für
die Vorfertigung ermöglicht, die Zufuhrgeschwindigkeit
von Abschmelzelektroden für automatisierte
Schweißprozesse einzustellen und aufzuzeichnen. Damit
kann man die Schweißstromstärke für die gegebene
Drahtstärke und Zufuhrgeschwindigkeit vorausberechnen.
Der Tachometer-Transducer ist mit einer speziell
entworfenen Montagehalterung ausgestattet, um
Stabilisierung für den überwachten Draht zu bieten. Das
kompakte Design ermöglicht eine leichte Befestigung
zwischen der Verbrauchsspule und den Klemmrollen in
den meisten Drahtzufuhr-Systemen. Das Instrument kann
für prozessbegleitende Qualitätskontrollen und die
Überprüfung von Drahtzufuhrgeschwindigkeiten
verwendet werden.
Das Drahtgeschwindigkeits-Tachometer ist mit vier
gerillten Laufrollen ausgestattet, um sicherzustellen, dass
jegliche Drahtdurchmesser vom Tachometer gehalten
werden können. Die Rollen können ganz einfach vom
Bediener ausgetauscht werden.
Es werden die Drahtgeschwindigkeit, die Ersparnis in
Metern und die Depositionsrate in Kilogramm in Echtzeit
angezeigt. Während der Draht hinzugeführt wird, stoppt
eine interne Uhr die Zufuhrzeit (Schweißzeit) in Sekunden.
Eine zusätzliche Uhr stoppt die Betriebszeit und zeigt
diese an.
Der Bediener kann den Draht-Typ und -durchmesser
auswählen, die das Gerät dann für die Berechnung und
Anzeige des Drahtverbrauchs in Kilogramm verwendet.
Alle Daten werden im internen Speicher abgespeichert
und können auf den PC für die Integration in MS-ExcelTabellenberichte übertragen werden.

TSM
Ein tragbarer und batteriebetriebener Monitor, der es für
die Vorfertigung ermöglicht, die Geschwindigkeit für
automatisierte Schweißprozesse einzustellen und
aufzuzeichnen. Er kann Schweißzeiten in Sekunden
messen und liefert somit wertvolle Prozesskostendaten.
Der Tachometer-Transducer ist mit einer speziell
entworfenen Montagescheibe ausgestattet und bietet so
eine Vielfalt an Befestigungsmöglichkeiten. Zusätzlich
sorgt das kompakte Design für eine einfache Montage.
Das Instrument kann für die Überwachung der
prozessbegleitenden Qualitätskontrolle und die
Überprüfung der Schweißgeschwindigkeit verwendet
werden.
Das Geschwindigkeits-Tachometer hat ein 45mm-Rad
und die Geschwindigkeit wird in cm/min in Echtzeit
angezeigt. Während die Geschwindigkeit aufgezeichnet
wird, stoppt eine interne Uhr die Schweißzeit in Sekunden.
Eine zusätzliche Uhr stoppt die Betriebszeit und zeigt
diese an.
Alle Daten werden im internen Speicher abgespeichert
und können auf den PC für die Integration in MS-ExcelTabellenberichte übertragen werden.
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GASTVCMONITORING
biedt een scala aan gasbewakingsapparatuur. Onze
producten omvatten gasstroom, gasanalyse en
zuiveringsbewaking.

GAS FLOW
NFM3
Compact instrument voor het meten van de gasflow van
alle beschermgassen en gasmengsels. Vermindert de
verspilling van beschermgas aanzienlijk door een
nauwkeurige gasflowsnelheid bij het mondstuk van de
lastoorts in te stellen.
Vaste inlaat- of verlengpijp voor gebruik op robots en
geautomatiseerde machines waar het mondstuk moeilijk
te bereiken is. Aangepaste en speciale gasmengsels
kunnen in de fabriek worden ingesteld. Piekgasflow kan
worden weergegeven voor gasanalyse van gasverbruik.
Beschikbaar als standaard of geavanceerd model. Het
geavanceerde model beschikt over
gegevensregistratiefuncties om de flowresultaten vast te
leggen en gegevens naar het interne geheugen op te
slaan voor download via USB-verbinding. Bevat software
voor het bekijken van gegevens voor integratie in MS
Excel-rapporten.
Output voor integratie naar een van de TVC datalogging
systemen.

GFM2
De GFM2 is een compact instrument voor de inlineflowmeting van alle beschermgassen en gasmengsels en
kan worden gebruikt bij het toortsmondstuk of inline na
de regelaar worden gemonteerd. Aangepaste en speciale
gasmengsels kunnen in de fabriek worden ingesteld.
Traditionele "peashooter" -waarden zijn onnauwkeurig en
kunnen gemakkelijk onjuist worden gelezen, wat leidt tot
substantiële fouten bij het instellen van de gasstroom. De
GFM2 bevestigt dat de gasflow voldoet aan de
lasprocedure en kan de verspilling van verbruik aanzienlijk
verminderen door nauwkeurige gasflowsnelheden te
bevestigen.
Toont piekgasflow voor gasanalyse. De
dataloggingfaciliteit registreert stroomresultaten en
piekgegevens, temperatuur en gasdruk.
Inclusief TVC ArcLog rapportagesoftware voor de
integratie van lasgegevens in MS Excel-rapporten.
Output voor integratie naar een van de TVC datalogging
systemen.
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GAS ANALYSE

GQM
Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken bij de gasuitlaat.
De GQM meet het gasverbruik inclusief vochtgehalte
(H20) en O2 en kan worden geconfigureerd om helium,
stikstof en kooldioxide te meten. De GQM kan achteraf
worden uitgerust met extra sensoren.

GFM2 ANALYSIS
Met alle functies van de GFM2 heeft het analysemodel
extra sensoren om de kooldioxide- en zuurstofniveaus in
testgassen te meten en te registreren. Het ingestelde
debiet schakelt van rood naar groen wanneer het debiet
binnen een acceptabel bereik ligt.
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GAS ZUURSTOFMETERS

BPM
De BPM is een draagbare, batterijgevoede, goedkope
zuurstofmeter die is ontworpen voor lastoepassingen.
De nieuwste optische sensortechnologie biedt
nauwkeurige meting van zuurstof in inerte formeergassen
tot 100 PPM. In tegenstelling tot chemische cellen raakt
dit type sensor na verloop van tijd niet uitgeput of
verslechterd. Op voorwaarde dat de BPM wordt gebruikt
in overeenstemming met de gespecificeerde
bedieningsinstructies, gaat de optische sensor enkele
jaren mee.
Voor snelle, nauwkeurige en herhaalbare
zuurstofmetingen heeft de BPM standaard een
ingebouwde flowpomp.

HPM
Robuust, draagbaar instrument voor het meten van
zuurstofniveaus tijdens het formeren. Het scherm
verandert van kleur wanneer de gebruiker de bovenste
en onderste zuurstofniveaus heeft bereikt, wat handig
laat zien wanneer het lassen kan beginnen.
Er zijn twee modellen beschikbaar, afhankelijk van budget
en vereiste resolutie. Met behulp van een eenvoudige
niet-uitputtende optische zuurstofcel geeft de HPM-01
het zuurstofniveau nauwkeurig weer tot 100 PPM. Door
de HPM-01-technologie te combineren met een miniatuur,
laag vermogen Zirkonium-sensor, geeft de HPM-02
zuurstofniveaus weer tot 1 PPM.
Standaard ingebouwde datalogging van het
zuurstofniveau en eenvoudige download via USB van
purge-gegevensbestanden voor integratie in MS Excelrapporten.
Optionele meting van het kooldioxidegehalte kan in elk
model worden opgenomen, zodat de meter zowel het
zuurstofniveau als het kooldioxidegehalte kan meten,
weergeven en registreren.
Een uitgang voor een externe flowcontrol-box is ook
beschikbaar. Biedt volledige automatisering voor alle
formeeractiviteiten met inert gas. Het regelen van de
formeergasflow zorgt voor een snelle, nauwkeurige en
efficiënte spoeling en biedt kostenbesparende voordelen
door ervoor te zorgen dat alleen de optimale
hoeveelheid gas wordt gebruikt voor het formeerproces.
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GPM
The GPM’s Zirconia sensor measures and logs Oxygen
De Zirconia-sensor van de GPM meet en registreert
zuurstofniveaus en formeertijden op vooraf ingestelde
intervallen voor formeertoepassingen.
Een optionele inline hygrometersensor is beschikbaar
voor meting van het vochtgehalte in het formeergas.
Uitgangen voor een optionele, externe
waarschuwingsbaken en proportionele uitgang, inclusief
wisselrelaiscontacten voor eigen
waarschuwingssystemen van klanten. Door de gebruiker
programmeerbare bovenste en onderste alarmlimieten en
gekleurde indicatoren geven een duidelijke indicatie van
de alarmstatus.
Ook verkrijgbaar, het TVC Gas Purge Automatic Flow
Control Systeem. De drietraps flowcontroller is eenvoudig
programmeerbaar en komt overeen met de GPMalarmniveaus en het verkeerslicht alarmbaken. Biedt
volledige automatisering voor alle formeeractiviteiten.
Door de formeergasflow te regelen op basis van
zuurstofniveaus, maakt het systeem snel, nauwkeurig en
efficiënt formeren mogelijk. Biedt kostenbesparende
voordelen door ervoor te zorgen dat alleen optimale
hoeveelheden gas worden gebruikt voor het
formeerproces.
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MEER DAN
ALLEEN
MONITORING

NDO
OPLOSSINGEN
TVC ontwerpt en produceert een reeks NDO-oplossingen
voor al uw projectbehoeften.

COLCHEK2
Ontwikkeld in samenwerking met Dinsley Devices Ltd en
geproduceerd onder exclusieve licentie is de ColcheK2
een compact, robuust instrument dat is ontworpen om
corrosie te detecteren in ondergrondse secties van
geplaatste stalen lantaarnpalen.
Geplaatst aan de buitenzijde van de paal, met toegang
via het standaard toegangsluik, kan de kleine sonde van
de zoekkop kritische gebieden scannen en direct
metingen van verlies van wanddikte geven, waardoor
corrosiedetectie zonder uitgraving mogelijk is.
Met het optionele ultrasone bereikbepalingssysteem kan
de bediener de diepte van een feitelijk defect en de
betekenis ervan nauwkeurig lokaliseren en identificeren.
Andere toepassingen zijn leidingen en stijgbuizen door
schotten en dekplaten aan boord van schepen en
offshore-installaties of de inspectie van
verlichtingskolommen voorafgaand aan de installatie van
reclameborden en decoraties, om te verzekeren dat de
kolom geschikt is om extra belasting te dragen.

DINSEARCH 6.00
Handapparaat voor het meten van interale CRA-cladding
in stalen buizen. Speciaal ontworpen voor nietmagnetische of zwak-magnetische metalen,
beschermende voeringen met een hoge weerstand op
koolstofstalen en laaggelegeerde stalen onderlagen.
Er zijn twee sondetypes beschikbaar, één voor metingen
ter plaatse en één op wielen, waardoor de meter de dikte
van de bekleding continu kan aflezen. De interne encoder
van de sonde detecteert de afstandsmeting. Gegevens
kunnen via USB rechtstreeks in MS Excel-rapporten
worden gedownload.
Geschikt voor gebruik in rechte pijpen en bochten, ook
op de bekleding van tanks en drukvaten.
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UFM/UPRS7 MKII
Hand-held onderwater UV / LUX / Mag-meter, voor
bevestiging van onderwater MPI-parameters, uitgerust
met OLED kleurendisplay, interne oplaadbare batterij en
robuuste waterdichte behuizingsdruk, getest tot 600ft
(182,8m) waterdiepte. Optionele interne datalogging
beschikbaar met datum- en tijdstempel en parameter
meetwaarde.

SYSTEM 3 & SYSTEM 12
Ontwikkeld door TVC en gefabriceerd onder exclusieve
licentie van ASAMS Limited, geeft de System 3 MPI
Subsea-unit volledige controle van bovenaf. In de praktijk
bewezen met drie beschikbare magnetisatiemodi en
ingebouwde veiligheidsfuncties, waaronder aardlektrips
en een oppervlakte-isolatietransformator, voor volledige
gemoedsrust in zware omstandigheden.
Gebaseerd op de System 3-eenheid, is de System 12 MPI
Subsea-eenheid een compact systeem op batterijen dat
krachtige prestaties levert. Duikerregeling voor de UVlamp, het magnetische juk en de ingebouwde stroombron
betekent dat er geen navelstrengverbinding met het
oppervlak nodig is.
Ideaal voor gebruik in ondiep water of
spatzonetoepassingen.

UVL
Handapparaat voor het meten van ultraviolet licht en wit
licht, ontworpen voor gebruik in NDO-toepassingen. Meet
en registreert ultraviolet- en wit licht-waarden in het
interne geheugen voor directe download in MS Excelrapporten via USB.
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LASER CAMERA
TVC ontwikkelt en produceert op maat gemaakte laser-,
video- en ECT-inspectiesystemen om buizen intern te
inspecteren die zijn afgestemd op de behoeften van
klanten. Momenteel biedt de apparatuur uitkomst bij de
inspectie in belangrijke pijplasgebieden voor de pijpleiding
industrie en de pijpleiding lasindustrie.
De Calsis Laser Camera systemen kunnen uitgerust
worden met:

� visuele inspectie op afstand met behulp van Full HDcamera's

� Geleiderwagens voor zowel rechte buizen als bochten
� Full HD draadloze video-opnames
� ECT-inspectie van met las beklede laag (bijv.
austenitische op nikkel-chroom gebaseerde
superlegering op ijzerhoudend materiaal)

� Inspectiesystemen voor buis
� Interne laser
� Visuele en laserinspectie van de grondlaag
� Draadloos systeem op afstand bediend
� 360° geautomatiseerde laserbesturing voor inspectie
van de grondlaag

� Automatische foutherkenning van de las
� Lasersysteem om bevelprofiel en ovaliteit te meten
� Analysesoftware
� Laserscanning en meting van uitwendige lasnaden
� Lasermeting van sluitlaag profiel
Neem contact met ons op om uw specifieke wensen en
systeemvereisten te bespreken.

14

KALIBRATIE
SERVICE
Met meer dan 20 jaar ervaring is onze kalibratieservice
ongeëvenaard. Beschikbaar op de meeste typen en merken
NDO- en lasinspectieapparatuur, hetzij in onze gecontroleerde
laboratoriumomgeving of op locatie bij onze klanten.

Het kalibratielaboratorium is geauditeerd en goedgekeurd volgens het ISO
9001-kwaliteitsmanagementsysteem voor onderhoud, reparatie en kalibratie
van NDO-apparatuur en kalibraties worden uitgevoerd volgens Britse en
internationale normen met apparatuur die herleidbaar is naar het National
Physical Laboratory (NPL).
TVC kan ook UKAS ISO 17025-accreditatie bieden voor apparatuur voor
ultrasone foutdetectie met on- en off-site mogelijkheden.
TVC biedt kalibratie op een breed scala aan NDO-apparatuur en biedt ook
standaard-, premium- en Fast Track-kalibratiediensten om aan alle
klantvereisten te voldoen.

9361
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VERHUUR EN LEVERING
TVC is een door Chemetall en Johnson & Allen goedgekeurde leverancier
en kan ook alle soorten inspectieapparatuur en verbruiksartikelen leveren,
inclusief ultrasone foutdetectors, diktemeters, sondes en sondekabels,
testblokken (nationale en internationale normen), standaard en hoge
temperatuur koppelingen, spuitbussen en bulkverpakkingen chemicaliën en
reinigingsmiddelen, jukken, magneten, afzuigkolven, teststrips en nog veel
meer.
Een reeks NDO-apparatuur is beschikbaar voor zowel korte- als
langetermijnverhuur, waaronder veel TVC-monitoringssystemen en NDOapparatuur, Amperetangen, ketelbuisinspectie, lantaarnpaalinspectie,
ultrasone diktemeters, subsea ultrasone apparatuur, MPI subsea-apparatuur,
visuele inspectieapparatuur, holidaydetectors en röntgensystemen (tot
300Kv).
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DOOR PASSIE GEDREVEN

THE VALIDATION CENTRE (TVC) LIMITED
Unit 15, Brinell Way
Harfreys Industrial Estate
Great Yarmouth
Norfolk, NR31 0LU
United Kingdom
+44 (0) 1493 443800
sales@tvcalx.co.uk
www.tvcalx.co.uk

