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Příslušenství
Optické adaptéry
Optické požadavky 
různých aplikací splňuje 
celá řada optických 
adaptérů IPLEX YS.

Bombička CO2

Na IPLEX YS lze upevnit 
přenosnou bombičku 
CO2, která umožňuje 
manipulovat s natáčením 
sondy bez neskladného 
kompresoru. 
Poznámka: O vhodném modelu se poraďte 
s obchodním zástupcem.

Indikátor délky
Uvádí hodnotu, jak 
daleko je sonda 
zavedena do objektu 
(Dostupný začátkem roku 
2011)

Zaváděcí trubice
Zajišťuje podporu pro 
zavádění sondy do 
hlubší oblasti

Lithium-iontová baterie 
a nabíječka
Jedna baterie vydrží 
přibližně 2 hodiny za 
normálních provozních 
podmínek. Doba 
dobíjení: 90 minut.

Prodlužovací kabel 
LCD-monitoru
Umožňuje volný pohyb 
v rozšířené oblasti 
během obsluhy hlavní 
jednotky.

Prodlužovací kabel 
dálkového ovladače
Prodlužuje kabel 
dálkového ovladače a 
umožňuje volný pohyb 
během obsluhy.

Technické údaje IPLEX YS*

Sonda
Označení modelu Průměr sondy Délka sondy Vnější provedení Úhel natáčení

 IV88300Y φ8,5 mm 30 m Vysoce odolné 
wolframové opletení

60º (nahoru/dolů/doprava/
doleva)

Mechanika natáčení Natáčení špičky sondy pneumatickým tlakem  
Metoda osvětlení Osvětlení laserovou diodou  
Gravitační senzor Uvádí směr gravitační síly na špičce sondy  
Senzor teploty 2fázový indikátor k upozornění na vysokou teplotu  
Funkce čištění čočky Čištění kapiček a prachu na špičce sondy foukáním vzduchu  

Hlavní jednotka
Rozměry (Š x V x H) 472 x 522 x 380 mm  
Hmotnost systému Přibližně 26 kg
LCD-monitor 6,5palcový LCD-displej pro použití za denního světla, antireflexní typ  

Zdroj napájení
Výměnná baterie: Jmenovité napětí 14,8 V, 120 minut provozu  
Síťové napětí: 100 až 240 V, 50/60 Hz (s dodávaným napájecím adaptérem)  

Metoda dodávky 
pneumatického tlaku Kompaktní bombička CO2 nebo vzduchový kompresor  

Hardwarové konektory

Výstup videa S-video, kompozitní BNC 
Vstup zvuku Externí mikrofon, 3,5 mm monofonní konektor
Pomocný konektor Konektor pro obousměrnou komunikaci
USB Jeden konektor USB

Softwarové ovládání 

Ovládání obrazu 3násobný digitální zoom, 9 stupňů digitálního ovládání jasu, 5 stupňů nastavení kontrastu pro 
sejmuté a načtené obrázky  

Nastavitelné ovládání zisku 4stupňové nastavitelné ovládání zisku s exkluzivní technologií vyrovnávání úrovně jasu WiDER™  
Ovládání expozice Nastavitelný čas expozice CCD.  PAL: 20 až 500 ms, NTSC: 17 až 500 ms  
Vylepšení barev Monochromatický režim nebo barevné zvýraznění červené, modré či všech primárních barev  

Funkce správy nahrávání   

Nahrávací médium Karta CompactFlash (1 GB standardně, kompatibilní s doporučenými kartami CompactFlash 
až do 4 GB). Doporučena jednotka USB flash.

Interní paměť 1 GB standardně  

Překrytí 30znakový titulek s datem, časem a nastavením systému. ImageNotepad™ umožňuje přidat 
k obrázku až 10 popisů zobrazených podle kategorií a obsahu.  

Náhledy obrázků Nahrané obrázky lze zobrazit jako náhledy.  
Nahrávání statických obrázků Rozlišení (pixely) NTSC: 640 x 480, PAL: 768 x 576

 
 Nahrávání videa
 

Formát nahrávání JPEG – Velmi vysoká kvalita, vysoká kvalita, standardní kvalita;  
TIFF – Bez komprimace (pouze pro stereoobjektivy)

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

Formát nahrávání Formát AVI, komprimace Motion JPEG, kompatibilní s Windows Media 
Player

Nahrávání zvuku Formát nahrávání Formát WAV, max. 60 s

Provozní prostředí

Provozní teplota 
Sonda Ve vzduchu: -25 až 100 ºC  

Ve vodě: 10 až 30 ºC
Jiné části než 
uvedené výše  Ve vzduchu: -10 až 40 ºC

Provozní atmosférický 
tlak

Sonda Ve vzduchu: 1013 hPa, ve vodě: 1013 až 4052 hPa
Jiné části než 
uvedené výše Ve vzduchu: 1013 hPa  

Relativní vlhkost Všechny části  15 až 90 %
Odolnost vůči 
kapalinám Všechny části Provozuschopnost při vystavení strojnímu či lehkému oleji nebo 5% 

solnému roztoku.  

Voděodolnost

Sonda  Provozuschopnost pod vodou s nasazeným objektivem.  
Neschopnost provozu pod vodou s měřicími stereoobjektivy. 

Dálkový ovladač a 
LCD-monitor Provozuschopnost za deště. Neschopnost provozu pod vodou.  

Jiné části než 
uvedené výše  Nejsou odolné vůči vodě ani dešti  

Technické údaje optických adaptérů
Varianty optických adaptérů

Objektivy Stereoobjektivy
AT120D/NF-
IV88Y

AT120D/FF-
IV88Y

AT120S/NF-
IV88Y

AT120S/FF-
IV88Y

AT60D/60D-
IV88Y

AT60S/60S-
IV88Y

Optický 
systém

Zorné pole 120 º 120 º 120 º 120 º 60 º/60 º 60 º/60 º

Směr pohledu Přímý Přímý Stranový Stranový Přímý/přímý Stranový/
stranový

Hloubka 
ostrosti*1 4 až 190 mm 25 mm až ∞ 1 až 25 mm 5 mm až ∞ 5 mm až ∞ 4 mm až ∞

Distální 
konec

Vnější průměr*2 ø8,5 mm ø8,5 mm ø8,5 mm ø8,5 mm ø8,5 mm ø8,5 mm
Distální konec*3 30,7 mm 30,7 mm 30,7 mm 30,7 mm 36,9 mm 39,6 mm

Zamykací 
mechanismus Spoj dvojitým závitem s kruhovým těsněním

*1. Označuje optimální ohniskovou vzdálenost adaptéru špičky. 
*2. Adaptér lze zavést do díry o ø8,5 mm, když je namontován na sondu. 
*3. Označuje délku pevné části distálního konce sondy po namontování.
*4. Průmyslový videoskop IPLEX YS je vyráběn na zakázku.

Představujeme inovační videoskop IPLEX YS s extra dlouhou 30m sondou.



Funkce stereo měření   
Vzdálenost Vzdálenost mezi dvěma body  
Od bodu 
k přímce

Kolmá vzdálenost mezi bodem a uživatelem definovanou 
přímkou

Hloubka Ortogonální hloubka/výška mezi bodem a uživatelem 
definovanou rovinou  

Plocha/
přímky Měření obvodu a plochy mezi více body 

Profil Graf průřezu mezi dvěma body  

Více měření Více měření (vzdálenost, od bodu k přímce, plocha a obvod) 
mezi dvěma body

Posun Měření od bodu k přímce s paralelní přímkou procházející 
bodem měření  

Vynikající provozuschopnost
Pneumatické natáčení nabízí mimořádnou 
flexibilitu při jakékoli délce
Univerzální IPLEX YS 
disponuje inovační technologií 
pneumatického natáčení, která 
umožňuje volnou manipulaci 
s natáčením sondy pomocí 
kompaktního ovladače. 
Protože sonda nemusí být plně 
vysunuta, lze odvinout pouze 
délku potřebnou k inspekci a 
ponechat zbývající část úhledně 
a bezpečně navinutou na 
interním úložném válci.

Směr a umístění objektu jsou během  
inspekcí přesně zjištěny
Při inspekcích je někdy obtížné určit oblast a směr, jež jsou 
zobrazeny na analyzovaném snímku. IPLEX YS disponuje 
integrovaným gravitačním senzorem, který pro analyzovaný 
snímek poskytuje orientaci na obrazovce a jasně odlišuje 
směr nahoru či dolů. Volitelný indikátor délky zobrazuje 
délku sondy zavedené do objektu na obrazovce; lze jej 
také nulovat a zjišťovat relativní délku od daného bodu 
v kontrolované oblasti. Využitím těchto funkcí lze s důvěrou 
pokračovat v inspekcích s vědomím, že bude možné jasně 
určit kontrolované polohy.

Účinný provoz dokonce i v provozně 
náročných prostředích
Při provozní údržbě musí inspekce pokračovat také 
v případě, kdy hrubé objekty a prašná či vlhkost 
kondenzující prostředí mohou představovat překážky. 
Sonda IPLEX YS je konstruována na vysokou odolnost 
proti oděru a lze ji zavádět do celé řady objektů, tedy i těch 
s hrubými povrchy. Systém čištění čočky odfoukává jemný 
prach i kapičky nečistot ze špičky sondy a zajišťuje účinné 
inspekce, jež vytvářejí jasné snímky.

Nedostižná kvalita obrazu
Průlomová technologie laserového 
osvětlení zajišťuje výjimečný jas
IPLEX YS je první průmyslový 
videoskop s integrovaným 
laserovým osvětlením, které 
je 2x jasnější než běžné 
osvětlení. Navíc disponuje 
velice nízkou spotřebou energie. 
Zároveň nabízí komplexní řadu 
výměnných optických adaptérů 
pro zajištění optimálního 
zvětšení a směru. To umožňuje 
snadnou kontrolu celé řady 
inspekčních prostředí.

Precizní diagnostika
Přesná poinspekční analýza
IPLEX YS poskytuje řadu poinspekčních funkcí pro 
vyhodnocení výsledků vizuální kontroly.

Statické snímky JPEG a videa AVI lze ukládat na výměnnou 
kartu CompactFlash či jednotku USB flash a používat 
ImageNotepad® k zadávání rozšířených popisů do 
uložených snímků. Během zadávání se po stisknutí písmene 
zobrazí seznam předvídaných slov, který usnadňuje 
a zrychluje vkládání textu. Vložené popisy jsou ihned 
dostupné jako součást každého obrázku, po přenosu 
analyzovaných dat do počítače.

Pohodlná správa obrazových dat
Software IPLEX Viewer Plus disponuje správou obrazových 
dat a precizním měřením objektů v nahraných obrázcích. 
IPLEX Viewer Plus, který je volně dostupný na našem 
webu, se ideálně hodí vzdáleným uživatelům k přeměření či 
ověření uložených výsledků měření. Kromě něj je k dispozici 
volitelný software IPLEX Viewer PRO. Tento rozšířený 
software disponuje editací informací i generováním zpráv a 
umožňuje účinnou přípravu inspekčních reportů.

Jasné a ostré snímky v každém 
prostředí
6,5palcový displej pro použití za denního světla 
reprodukuje kontrastní obraz v místnosti i venku. Naše 
jedinečná technologie zpracování obrazu WiDER® (Wide 
Dynamic Extended Range) přináší detaily ve zastíněných 
i osvětlených oblastech, a vytváří tak obraz s vyrovnaným 
kontrastem po celé hloubce pole.

Představujeme inovační videoskop IPLEX 
YS s extra dlouhou 30m sondou.
Díky celé řadě inovačních technologií nabízí 
IPLEX YS vysoce intenzivní osvětlení, funkčnost a 
mimořádné zlepšení kvality vizuální kontroly.

Extra jasný obraz, extra mobilní s 
extrémně dlouhou sondou

Obrázek při nastavení standardního zisku Obrázek s použitím zisku WiDER

Řešení „vše v jednom“ umožňuje  
vysokou mobilitu
IPLEX YS dokáže nejen kompletní inspekce, ale konstrukce 
„vše v jednom“ je umožňuje provádět prakticky kdekoli. 
V místech bez elektrické sítě lze systém napájet pomocí 
lithium-iontové baterie. Natáčení sondy lze provozovat 
pomocí malé bombičky CO2; není třeba neskladný 
kompresor.

Gravitační orientace na 
obrazovce

DEtaily na ObRazOvcE

Délka zavedené sondy

vzduchová tryska 
odstraňuje prach a 
nečistoty ze špičky 
sondy

iPlEX yS poskytuje 
laserové osvětlení 
špičky sondy a tím 
zajišťuje výjimečný 
jas.

Spolehlivá detekce vad pomocí stereo 
měření
Technologie stereo měření umožňuje přesné trojrozměrné 
měření vad pod jakýmkoli cílovým úhlem. Během inspekce 
lze snadno změřit velikost, hloubku a plochu eroze, koroze 
nebo odpadu. Kvantitativně změřené výpočty vady zajišťují 
spolehlivost inspekce.

Naše unikátní funkce Spot-Ranging® – v tomto oboru jediný 
nástroj pro měření vzdálenosti od špičky sondy k objektu 
v reálném čase – naviguje špičku sondy na optimální 
vzdálenost od cíle. Uživatel může snadno určit, jestli je 
špička sondy dost blízko na to, aby se dalo vypočítat 
nejpřesnější měření na první pokus.


