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IPLEX YS

Bemutatjuk az innovatív, rendkívüli  
hosszúságú 30 m-es IPLEX YS szondát



A cél iránya és helye pontosan  
azonosítható a vizsgálatok során
A vizsgálatok során néha nehéz meghatározni a kapott képen 
megjelenített területet és annak orientációját. Az IPLEX YS 
beépített gravitációérzékelőt használ, amely a képernyőn jelzi a 
kapott kép orientációját, ezzel egyértelműen megkülönbözteti 
a fenti és lenti részeket. Egy opcionális hosszjelző megjeleníti a 
képernyőn az objektumba helyezett szonda hosszát. Lehetőség 
van a jelző kinullázására is, ekkor a vizsgálati terület adott 
pontjához viszonyított relatív hosszúságot jelzi. Ezeknek a 
funkcióknak köszönhetően bátran nekivághat a vizsgálatoknak, 
és számíthat rá, hogy mindig egyértelműen azonosítani tudja 
majd a vizsgált területek helyét.

A légnyomás-vezérelt csuklószerkezet minden 
hosszúság mellett példátlan rugalmasságot biztosít
A sokoldalú IPLEX YS 
innovatív légnyomás-vezérelt 
csuklószerkezetet alkalmaz, így a 
szonda irányításához elegendő a 
kompakt kézivezérlő használata. 
A szondacső teljes hosszára 
nincs szükség, ezért elég csak 
a vizsgálathoz szükséges 
hosszúságban letekerni, a többi 
rendezetten és biztonságosan a 
belső tartódobon maradhat.

Kivételes működőképesség
Hatékony működés akár kedvezőtlen 
körülmények között is
A terepen történő karbantartás során érdes felületű tárgyak 
között, poros és nedves környezetben is el kell végezni a 
vizsgálatokat. Az IPLEX YS szondacsöve a kivitelezésének 
köszönhetően jól ellenáll a kopással szemben, és sokféle, akár 
durva felületű objektumokba is bevezethető. A lencsetisztító 
rendszer lefújja a port és a cseppeket szondacsúcsról, így tiszta 
képeket eredményező, hatékony vizsgálatokat tesz lehetővé.

Bemutatjuk az innovatív, rendkívüli hosz-
szúságú 30 m-es IPLEX YS szondát.
A benne alkalmazott technológiai újításoknak 
köszönhetően az IPLEX YS nyújtotta egyedülálló  
fényerő és a minden eddiginél jobb kezelhetőség 
rendkívüli módon javítja vizsgálatai minőségét.

Rendkívüli fényerő, rendkívüli  
kezelhetőség, rendkívüli hosszúság 

A könnyű hordozhatóság érdekében min-
den tartozék egy csomagban tárolható
Az IPLEX YS nem csak maradéktalanul elvégzi a kívánt 
vizsgálatot, a „mindent egy csomagban“ elvnek köszönhetően 
ezt szinte bárhol képes teljesíteni. Hálózati áramszolgáltatás 
nélküli helyszíneken lítium-ion akkumulátorról működtethető. A 
szonda csuklószerkezet mozgatását egy kisméretű CO2 patron 
végezheti, nincs szükség terjedelmes légkompresszorra.

Egy fúvóka 
eltávolítja a 
port és egyéb 
lerakódásokat a 
szondacsúcsról

A gravitáció iránya 
a képernyőn

KÉPERNYŐRÉSZLET

Szonda mélysége



SZTEREÓ MÉRÉSI FUNKCIÓK   
Távolság Két pont közötti távolság  
Ponttól 
vonalig

Egy pont és a felhasználó által meghatározott vonal közti 
merőleges távolság

Mélység Egy pont és a felhasználó által meghatározott sík közti merőleges 
távolság (mélység/magasság)  

Terület/
vonalak Több pont által meghatározott kerület és terület mérése 

Keresztmetszet Két pont közötti keresztmetszet felvázolása  

Multi Többszörös mérések (távolság, ponttól vonalig, terület és vonal) 
két pont között

Eltolás Ponttól vonalig történő mérés a mérési ponton áthaladó 
párhuzamos vonal segítségével  

Páratlan képminőség

Precíz diagnózis
A vizsgálatot követő pontos elemzés
Az IPLEX YS számos vizsgálat utáni funkcióval segít kielemezni a 
vizsgálatok eredményeit.
JPEG formátumú állóképeket és AVI formátumú videókat 
rögzíthet eltávolítható Compact Flash kártyára vagy USB 
flash memóriaegységre, és a ImageNotepad® programmal 
megjegyzésekkel láthatja el a felvett képeket. Írás közben minden 
betűt követően előre definiált szavak listája jelenik meg, ezzel 
egyszerűbbé és gyorsabbá válik a szöveg bevitele. A leírások 
az egyes képek részeként azonnal elérhetővé válnak, miután a 
vizsgálati adatokat a számítógépébe vitte át.

A képadatok kényelmes kezelése
Az IPLEX Viewer Plus szoftver lehetővé teszi a képadatok 
kezelését és a rögzített képeken található objektumok pontos 
mérését. A webhelyünkről ingyenesen letölthető IPLEX Viewer 
Plus szoftver ideális eszköz a távoli felhasználók számára a 
mérések megismétléséhez és a korábban mentett mérési 
eredmények jóváhagyásához. Ezen kívül most rendelkezésére áll 
az IPLEX Viewer PRO program is mint választható tartozék. Ez a 
speciális szoftver információk szerkesztését és jelentéskészítést 
is lehetővé tesz, így hatékony jelentéseket készíthet a 
vizsgálatokról.

A kivételes intenzitású fényerő a legkorsze-
rűbb lézeres megvilágításnak köszönhető
Az IPLEX YS az első ipari 
videoszkóp, amely lézeres 
megvilágítást használ. Kétszer 
fényesebb, mint a hagyományos 
hosszú videoszkóp, és emellett 
energiatakarékos is. Az optimális 
nagyítás és irányítás érdekében 
számos cserélhető optikai 
adapter használatát teszi 
lehetővé. Segítségükkel vizsgálati 
környezetek széles skáláját 
figyelheti meg.

Tiszta, éles képek minden környezetben
A 6,5" képátlójú, világos környezetben is használható képernyő 
élénk képet ad zárt helyen és a szabadban egyaránt. Az 
egyedülálló képfeldolgozó WiDER® (Wide Dynamic Extended 
Range) technológia kiemeli az árnyékos vagy erősen 
megvilágított területeken lévő részleteket, és fényes, kiegyenlített 
kontrasztú képeket nyújt a mélységélesség teljes tartományán.

Standard erősítési beállítás melletti kép A WiDER-erősítés alkalmazásával kapott kép

Az IPLEX YS lézeres 
szondacsúcs-
megvilágítást 
használ a kivételes 
fényerő érdekében.

Megbízható hibaazonosítás a Stereo 
Measurement technikák segítségével
A Stereo Measurement technológia pontos, háromdimenziós 
méréseket tesz lehetővé bármilyen szög mellett. A vizsgálat 
során egyszerűen mérhet nagyságokat, mélységeket, vagy 
erózió, korrózió vagy sérülés által károsított területeket. A 
számszerűen kimutatott számítások biztosítják a vizsgálat 
megbízhatóságát.

Az egyedülálló Spot-Ranging® megoldás az iparág egyetlen 
olyan eszköze, amely a optika és a tárgy közti távolság valós 
idejű mérését nyújtja, így az endoszkóp csúcsát a mért tárgytól 
optimális távolságba vezérli. Ezután könnyen eldöntheti, hogy az 
endoszkóp csúcsa eléggé közel van-e a mért tárgyhoz ahhoz, 
hogy a legpontosabb mérési adatot az első próbálkozásra meg 
lehessen határozni.
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Tartozékok
Optikai csúcsadapterek
Az IPLEX YS csúcsadaptereinek 
választéka számos alkalmazási 
terület támasztotta optikai 
követelményt kielégít.

CO2 patron
A hordozható CO2 patron 
betölthető a IPLEX YS 
készülékbe, így a csuklós 
megoldású készülék kezelése 
során nem kell az idomtalan 
kompresszorral foglalkoznia. 
Megjegyzés: Érdeklődjön a forgalmazó 
képviselőjénél a javasolt modellek iránt.

Hosszjelző
Jelzi, hogy milyen mélyen 
van a szondacső az 
objektumba helyezve.

Tolórúd
Merev támaszt nyújt a 
szondacsúcs mélybe 
juttatásához.

Lítium-ion akkumulátor 
és akkumulátortöltő
Az akkumulátor  
körülbelül 2 órányi 
üzemeltetést bír ki  
normál feltételek között. 
Újratöltési idő: 90 perc.

LCD képernyő  
hosszabbító kábele
Tágas térségben  
mozogva is lehetővé  
teszi a főegység 
kezelését.

Távvezérlő hosszabbító 
kábele
Meghosszabbítja a 
távvezérlő kábelét,  
így lehetővé teszi a 
kezelés közbeni szabad 
mozgást.

IPLEX YS műszaki adatok*

SZONDA
Modell száma Szonda átmérője Szonda hossza Külső Csuklós csatlakozás szöge

IV88300Y φ8,5 mm 30 m Magas ellenállóképességű 
volfrám burkolat 60° (felső/alsó/jobb/bal)

Hajlítási mechanika Légnyomásos szondacsúcs-mozgatás  
Megvilágítási mód Lézerdiódás megvilágítás  
Gravitációérzékelő Jelzi a szondacsúcs gravitációs irányait  
Hőmérséklet-érzékelő 2-fokozatú kijelző magas hőmérséklet jelzésére  
Lencsetisztító funkció Fúvással megtisztítja a szondacsúcsot a párától és a portól  

KÖZPONTI EGYSÉG
Méretek (Sz x Ma x Mé) 472 mm x 522 mm x 380 mm  
A rendszer súlya Körülbelül 26 kg
LCD képernyő 6,5" világos környezetben is használható LCD, tükröződésmentes típus  

Áramforrás
Kivehető akkumulátor: 14,8 V névleges feszültség, 120 percnyi üzemidő  
Hálózati áramforrás: 100 V – 240 V, 50/60 Hz (a mellékelt hálózati adapterrel)  

Levegő- vagy gázellátás Kompakt CO2 patron vagy légkompresszor  

Hardvercsatlakozók

Videokimenet S-Video, kompozit BNC, 
Audiobemenet Külső mikrofon, 3,5 mm mono jack dugó
Segédcsatlakozó Kétirányú kommunikáció csatlakozója
USB Egy USB-csatlakozó

SZOFTVERES VEZÉRLŐK 

Képvezérlés 3x digitális nagyítás, 9-lépéses fényerő-beállítás, 5-lépéses kontraszt-beállítás 
kimerevített és visszaállított képekhez  

Állítható erősítésvezérlés 4 fokozatú állítható erősítésvezérlés az egyedi WiDER™ fényerősségszint-kiegyenlítő 
technológiával  

Expozícióvezérlés Állítható CCD expozíciós idő.  PAL: 20 ms – 500 ms, NTSC: 17 ms – 500 ms  
Színkiemelés Monokromatikus üzemmód, vagy a piros, kék vagy az összes elsődleges szín kiemelése  

RÖGZÍTÉSKEZELÉSI FUNKCIÓK   
Rögzítéshez 
használható 
adathordozók

Compact Flash memóriakártya (1 GB alapkészletben, kompatibilis a javasolt Compact 
Flash memóriaeszközzel 4 GB-ig). USB flash memóriaegység javasolt.

Belső memória 1 GB alapkészletben  

Felirat 30 karakteres cím dátummal, időponttal és rendszerbeállításokkal. ImageNotepad™ lehetővé 
teszi max. 10, kategóriák és tartalom alapján megjelenített felirat hozzáadását a képhez.

Előnézeti képek A rögzített képek előnézeti képként is megjeleníthetők  
Állókép rögzítése Felbontás (pixel) NTSC: 640 x 480, PAL: 768 x 576

Videó rögzítése 

Felvételi formátum JPEG – szuperminőség, jó minőség, standard minőség;  
TIFF – tömörítés nélkül (csak sztereó csúcsadapterekhez)

Felbontás (pixel) NTSC: 320 x 240/640 x 480, PAL: 384 x 288/768 x 576

Felvételi formátum AVI formátum, Motion JPEG tömörítés, kompatibilis a Windows 
Media Player alkalmazással

Hangrögzítés Felvételi formátum WAV formátum, max. 60 s

ÜZEMELTETÉSI KÖRNYEZET

Működési hőmérséklet 
Szonda Levegőben: –25 ºC – 100 ºC  

Vízben: 10 ºC – 30 ºC
Egyéb alkatrészek  Levegőben: –10 ºC – 40 ºC

Üzemeltetési légnyomás
Szonda Levegőben: 1013 hPa, vízben: 1013 – 4052 hPa
Egyéb alkatrészek Levegőben: 1013 hPa  

Relatív páratartalom Minden alkatrész  15 – 90 %
Folyadékokkal szembeni 
ellenállás Minden alkatrész Ellenáll gépolajnak, könnyű olajnak vagy 5%-os sóoldatnak.  

Vízállóság

Szonda  Víz alatt a nézegető csúcsadapterekkel működtethető.  
A sztereó mérés csúcsadapterekkel nem működtethető víz alatt. 

Távvezérlő és LCD 
képernyő Esős időben működtethető. Nem működtethető víz alatt.  

Egyéb alkatrészek  Nem vízállók és nem esőállók  

Csúcsadapterek optikai jellemzői
OPTIKAI CSÚCSADAPTER-FAJTÁK

Nézegető csúcsadapterek Sztereó csúcsadapterek
AT120D/ 
NF-IV88Y

AT120D/ 
FF-IV88Y

AT120S/ 
NF-IV88Y

AT120S/ 
FF-IV88Y

AT60D/ 
60D-IV88Y

AT60S/ 
60S-IV88Y

Optikai 
rendszer

Látómező 120º 60º/60º

Látóirány Előre Oldalra Előre/Előre Oldalra/
Oldalra

Mélységélesség*1 4 – 190 mm 25 – ∞ mm 1 – 25 mm 5 – ∞ mm 5 – ∞ mm 4 – ∞ mm

Disztális 
vég

Külső átmérő*2 ø8,5 mm
Disztális vég*3 30,7 mm 35,6 mm 36,9 mm 39,6 mm

Rögzítési 
mechanizmus Dupla menetes toldalék tömítőgyűrűvel

*1. A csúcsadapter optimális fókusztávolságát jelzi. 
*2. Az adapter a ø8,5 mm-es átmérőjű nyílásba illeszthető, amikor a szondához van rögzítve. 
*3. A szonda disztális végén a merev rész hosszát jelzi, ha fel van szerelve.


