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Řešení na klíč pro inspekci technické čistoty
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Systém pro inspekci technické čistoty

CIX100
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Čistota jednotlivých součástí je důležitá pro celý výrobní proces. Dodržování vysokých 
standardů pro počítání, analýzu a klasifikaci kontaminantů a cizích částic často 
o mikroskopických rozměrech je důležité při všech procesech: při vývoji, při výrobě
i při kontrole kvality koncového produktu. Mezinárodní a národní předpisy určují 
požadavky na metodiku a dokumentaci zjišťování částicové kontaminace u důležitých 
vyráběných dílů. Tyto částice totiž přímo ovlivňují životnost jednotlivých dílů. Dříve se 
k charakteristice usazenin používala hmotnost usazených částic. Aktuálně platné 
normy požadují podrobnější informace o povaze znečištění, jako je počet částic, podíl 
jednotlivých velikostí částic nebo charakteristika částic. 
Systém pro inspekci čistoty OLYMPUS CIX100 byl navržen pro dodržování požadavků 
na čistotu vyžadovaných moderním průmyslem a národními či mezinárodními předpisy.

Dokonale integrovaný hardware a software spolu vytvářejí 
odolný systém s vysokou průchodností, který poskytuje 
spolehlivá a přesná data.

Spolehlivost

Kompletní řešení pro 
kontrolu čistoty 

Speciální intuitivní pracovní postupy minimalizují uživatelské 
zásahy a  zaručují spolehlivost dat bez ohledu obsluhu 
a její zkušenosti.

Intuitivní používání

S tímto inovativním a komplexním řešením je možné snímat 
dvakrát rychleji než s jinými inspekčními systémy. Spočítané 
a  utříděné částice jsou zobrazovány živě a  efektivní 
a intuitivní nástroje usnadňují kontroly inspekčních dat.

Rychlost

Vytváření reportů jedním kliknutím splňuje požadavky 
a postupy stanovené v mezinárodních normách.

Soulad s předpisy

Jednodušší inspekce technické čistoty

KROK 06
REPORT

KROK 05
VYHODNOCENÍ

KROK 04
INSPEKCE

KROK 03
VÁŽENÍ

KROK 02
FILTRACE

KROK 01
EXTRAKCE

g

Standardní postup inspekce čistoty: příprava (kroky 1–3) a šetření (kroky 4–6)
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Prověřená odolnost
Přesné a reprodukovatelné 
polohování a vylepšené 
zaostřování jsou zárukou 
reprodukovatelnosti polohy. Vložka 
pracovního stolku zajišťuje 
nehybnou polohu membrány 
a obsahuje další vložku pro 
integrovaný kalibrační nástroj.

Reprodukovatelnost byla 
optimalizována pomocí odstranění 
pohyblivých součástí z dráhy 
osvětlení, maximalizace podílu 
automatických funkcí a vytvoření 
intuitivních pracovních postupů, 
které omezují možné riziko chyb 
obsluhy. Integrovaný kalibrační 
vzorek umožňuje pravidelně 
ověřovat funkčnost systému. 

Systém OLYMPUS CIX100 představuje 
řešení na klíč navržené pro potřeby 
automatické inspekce čistoty. Každá 
součást tohoto systému s vysokou 
průchodností je optimalizována pro 
přesnost, reprodukovatelnost, opakovanost 
a bezproblémovou integraci a zajišťuje 
spolehlivost získaných dat. Tento systém 
je navržen pro vynikající optické vlastnosti, 
reprodukovatelné podmínky pozorování 
a opakovatelnost. Pomocí automatizace 
důležitých úkonů pomáhá minimalizovat 
výskyt lidských chyb.

Kryt mikroskopu

Optimalizovaná reprodukovatelnost Bezpečné nastavení
Prvky pro zarovnání optické 
dráhy, motorizovaná revolverová 
hlava a kamera jsou umístěny 
pod krytem, který brání 
neúmyslným změnám. 

Vynikající optická kvalita

Reprodukovatelnost a opakovatelnost
Systém OLYMPUS CIX100 se tak snadno používá, že 
i nezkušení inspektoři s ním dokážou získat přesná a spolehlivá 
data. Předem nakonfigurovaný hardware a speciální systémová 
řešení pomáhají zajistit správnost nastavení pro přesné 
a opakovatelné výsledky inspekcí.

Vysoce kvalitní objektivy UIS2 od 
společnosti Olympus se pyšní 
špičkovými optickými vlastnostmi 
pro vynikající přesnost měření 
a analýzy. Vyhrazený světelný zdroj 
zajišťuje stále stejnou teplotu barev 
optimalizovanou pro inspekci 
čistoty.

Diagram znázorňuje přesnost systému OLYMPUS CIX100 na základě ověření 
stability a opakovanosti měření pomocí Indexu výkonnosti procesu (PPk). Bylo 
provedeno 10 měření stejného vzorku o 5- a 10násobném zvětšení, při kterém 
byly zjišťovány počty částic z běžných tříd velikosti. V diagramu je znázorněno 
vyhodnocení CPk a PPk pro třídu E (50–100 µm). 

Inovativní metoda 
polarizace 

Zjišťuje odrazivé (kovové) 
a neodrazivé částice při 
jednom snímání.

Vynikající optická 
kvalita
Špičkové optické součásti, jako 
jsou objektivy Olympus UIS2 
nebo kamera s vysokým 
rozlišením zaručují dokonalou 
kvalitu obrazu k analýze.

Snadnost použití
Přehledný a jednoduchý software 
s intuitivními pracovními postupy 
provádí uživatele celou inspekcí 
a pomáhá minimalizovat chyby 
obsluhy.

Vysoký výkon
Výkonná pracovní stanice je 
vybavena dotykovým displejem 
pro efektivní práci.

Spolehlivý systém na klíč: 
Automatické fungování a přesnost jsou zárukou vysoké 
reprodukovatelnosti.

Reprodukovatelné 
podmínky snímání 

Maximální reprodukovatelnost 
díky chráněnému seřízení 
kamery, které brání 
nevyžádaným změnám 
nastavení.
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Využití celé obrazovky

Aplikace zobrazená na celou 
obrazovku umožňuje obsluze 
maximálně využít místo na 
obrazovce a skrýt panel úloh 
operačního systému.

Intuitivní postupy pro maximální produktivitu

Systém OLYMPUS CIX100 nabízí vyšší výkon 
a produktivitu v celém inspekčním procesu a byl 
navržen tak, aby usnadňoval inspekce čistoty 
inspektorům bez ohledu na úroveň praxe. 
Software vás postupně provede celým 
procesem inspekce čistoty. Intuitivní pracovní 
postupy zvyšují produktivitu a důvěryhodnost 
výsledků a zároveň zkracují dobu jednotlivých 
cyklů, snižují náklady na testy a pomáhají 
předcházet chybám. Tento systém je 
optimalizován tak, aby trvale dosahoval vysoce 
kvalitních výsledků. 

Podpora dotykového ovládání Inspekční konfiguraceInspekce vzorku

Nástroje pro správu
Systém OLYMPUS CIX100 umožňuje správcům určovat, kteří 
uživatelé mají přístup k jeho jednotlivým částem. Správce 
systému může stanovit proměnlivé role a vybrat, které funkce 
chce přidělit pracovníkům obsluhy, a to na základě jejich 
zkušeností. Pokročilí uživatelé mohou mít přístup k úplnému 
nastavení systému, zatímco nezkušeným uživatelům mohou být 
k dispozici jen základní funkce. Díky tomu i nezkušení uživatelé 
dokážou získat spolehlivé výsledky. 

Minimální nutnost uživatelských 
zásahů

2

1

3

Intuitivní rozhraní mohou 
obsluhovat osoby 
s jakýmikoli zkušenostmi. 
Provádí všemi potřebnými 
kroky inspekce a zkracuje 
dobu inspekce i následného 
zpracování výsledků tak, aby 
systém bylo možné používat 
na každodenní bázi. 

Velká tlačítka softwaru 
OLYMPUS CIX100 jsou 
vhodná pro efektivní práci 
s moderní dotykovou 
obrazovkou systému.

Přístup k inspekčním
konfiguracím

Volba nastavení podle 
normy

Volba nastavení podle 
skupiny částic

Volba nastavení podle 
typů částic

Inspekční konfigurace 
slouží ke stanovení všech 
parametrů inspekce vzorků, 
jako jsou pravidla 
charakterizace částic nebo 
nastavení skupin a typů 
částic. 

Kryt mikroskopu

Spolehlivá data

Systém pravidelně 
připomíná obsluze 
automatické kontroly, 
které zajišťují přesnost 
výsledků.

Intuitivní používání 

pro každého

Předem nastavený 
a kalibrovaný systém 
a intuitivní uživatelské 
rozhraní usnadňují 
inspekce čistoty, ať už má 
uživatel jakékoli 
zkušenosti.

Uchovávání a sdílení

Všechna data se ukládají automaticky. 
Rychlý přístup ke všem archivovaným 
vzorkům a příslušným datům 
a hlášením pro účely kontroly nebo 
šíření informací.

Usnadnění správy 
Správce může určovat oprávnění jednotlivých 
uživatelů.

Okamžitá inspekce

Začněte snímat membránu 
pomocí vybrané inspekční 
konfigurace. 

Okamžitá kontrola

Kontrola výsledků snímání 
a uložených výsledků včetně 
ověření.

Okamžité reportování

Vytvářejte nebo tiskněte reporty 
v souladu s oborovými 
normami, které vycházejí 
z výsledků inspekcí.

Uživatelská oprávnění umožňují správci přidělovat obsluze role 
s vyhrazenými funkcemi.
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„Klasická“ metoda „Nová“ metoda 

KombinovanéNeodrazivé Odrazivé

Rychlá analýza živého obrazu a kontrola.
Naprostá důvěryhodnost výsledků. 

Systém OLYMPUS CIX100 díky své inovativní 
metodě polarizace nabízí vysoce výkonnou 
akvizici obrazu a přesnou živou analýzu 
odrazivých i neodrazivých částic o velikosti od 
2,5 µm do 42 mm při jednom snímání. Toto 
komplexní řešení je při snímání dvakrát rychlejší 
než ostatní inspekční systémy. Spočítané 
a uspořádané částice jsou zobrazovány živě 
a jsou kategorizovány do tříd podle velikosti, takže 
je možné přímo rozhodovat o opětovném 
zpracování a rychle reagovat na neúspěšné testy.

Přímá zpětná vazba k výsledkůmPřehledný obrazInteligentní možnosti práce s velkými částicemi 

Krátká reakční doba

Všechna relevantní data se 
při inspekci zobrazují živě na 
jedné obrazovce, takže 
obsluha může při selhání 
testu zastavit nebo přerušit 
inspekci.

Přímá identifikace

Přehledný snímek pomáhá 
s vyhodnocením pokrytí filtru, 
shluků částic či nejhorších 
částic, takže uživatelé mohou 
rychle reagovat ještě před 
zahájením konečné inspekce.

Přehled informací 

o vzorku

Inspekční konfigurace slouží k volbě 
všech parametrů pro inspekci 
vzorků.

Informace o čase

Jasný přehled 
o zbývajícím čase pro 
akvizici vzorku. 

Živá analýza

Kontaminanty jsou automaticky 
analyzovány a tříděny do velikostních 
kategorií na základě vybrané normy.

Vysoká průchodnost

Inovativní a komplexní snímací 
technologie dokáže při jednom 
snímání zjistit odrazivé 
i neodrazivé objekty.

Detekce malých 
i velkých částic

Živé zpracování a klasifikace 
malých i velkých částic podle 
mezinárodních norem 
(2,5 µm až 42 mm).

Systém OLYMPUS CIX100 poskytuje živé zpracování částic kontaminantů o velikosti 
od 2,5 µm do 42 mm a automaticky rekonstruuje snímky velkých částic. 

Na začátku inspekce vzorku se pořídí 
přehledný snímek vzorku, který ukazuje 
celý filtr při malém zvětšení. Na základě 
tohoto přehledného snímku je možné 
identifikovat pokrytí filtru nebo shluky 
částic ještě před zahájením inspekce.

Zobrazí se předem stanovené přípustné 
počty částic podle velikostních kategorií 
a vzorek je možné potvrdit (OK) nebo 
zamítnout (NOK) ještě před akvizicí celé 
membrány.

Všechna relevantní data na 
jednom místě 

Rychlost: získání dat na základě 
jednoho snímku
Pomocí inovativní metody polarizace založené na separaci 
vlnových délek a detekci barev je možné zjišťovat odrazivé 
(kovové) i neodrazivé částice pomocí jediného snímání. Tato 
technologie s vysokou průchodností je integrována v rámu 
mikroskopu a díky ní je snímání dvakrát rychlejší než s ostatními 
inspekčními systémy. Navíc eliminuje interakci obsluhy se 
součástmi systému, jako je polarizátor, která může negativně 
ovlivnit systémová nastavení a dokonce způsobit, že dosažené 
výsledky budou nesprávné. Tato komplexní technika snímání 
zvyšuje počet částic kontrolovaných při inspekci, takže snižuje 
nákladnost testů a umožňuje rychleji reagovat na neúspěšné testy. 
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Systém OLYMPUS CIX100 nabízí výkonné 
a snadno použitelné nástroje pro kontrolu 
inspekčních dat s rychlou řízenou kontrolou 
částic. Funkce změny klasifikace jedním 
kliknutím umožňuje flexibilní práci a podporuje 
mezinárodní normy. Miniatury každého 
kontaminantu zjištěného systémem jsou 
doprovázeny údaji o naměřených rozměrech, 
takže je kontrola získaných dat naprosto 
intuitivní. Informace o konkrétním kontaminantu 
získá inspektor snadno. Při kontrole jsou 
veškeré výsledky aktualizovány a automaticky 
zobrazovány ve všech zobrazeních a kategoriích 
podle velikosti. Tím je zajištěna maximální 
časová úspora a naprostá přehlednost všech 
relevantních výsledků inspekce. 

Rychlost a snadnost: kontroly, 
přezkoumání a přepočítání
Obsluha může snadno přezkoumávat data inspekcí. Efektivní 
softwarové nástroje, jako je odstranění, rozdělení nebo sloučení, 
usnadňují přezkoumávání dat.  

Systém OLYMPUS CIX100 nabízí nástroje, se kterými je možné jednoduše 
přezkoumávat data inspekce během kontrolní fáze.

Odstranit částici

Rozdělit částici

Sloučit částici

Před Po

Vizualizace dat Důvěra ve vaše data Stanovení firemních norem

Přímá zpětná 

vazba

Systém vypočítá 
a zobrazí celkový kód 
třídy kontaminace 
(CCC) podle zvolené 
normy.

Důvěryhodné výsledky 
Klasifikační a částicové tabulky ukazují výsledky 
na základě vybrané normy, respektive dat 
o částicích.

Pokročilé informace o částicích
Volitelně je možné do výsledkového listu 
automaticky přidat výsledky měření výšky 
vybrané částice, které se hodí k dalšímu 
šetření.

Prověřená důvěryhodnost
Reprodukovatelnost a opakovatelnost díky 
propojení umístění částic, miniatur a dat. 

Kompletní sada dat
Všechny částicové 
a klasifikační tabulky, kód 
celkové čistoty, umístění 
částic a použitou normu 
najdete v jednom zobrazení.

Podrobné přehledy dat
Intuitivní přehled všech 
inspekčních dat v různých 
volitelných zobrazeních.

Přímá identifikace
Prohlížejte si snímky 
libovolných druhů částic 
(odrazivých i neodrazivých), 
které jsou uspořádány od 
největších po nejmenší.

Úplný soulad 

s předpisy 
Výsledky je možné 
přepočítávat podle 
všech norem pouhým 
kliknutím. 

Miniatury jsou propojeny s příslušnými daty, takže můžete snadno provádět 
kontroly. Klasifikační a částicové tabulky uvádějí dosažené výsledky na základě zvolené normy.

Vyhodnocení se provádí v souladu se 
všemi hlavními mezinárodními 
normami, které jsou používány 
v automobilovém a leteckém průmyslu. 
Firmy si také mohou vytvořit vlastní 
normy pro posuzování. 

Flexibilní možnosti vyhodnocování 
a kontroly Kontrola inspekčních dat

Software nabízí efektivní nástroje pro 
kontrolu inspekčních dat či měření 
výšky.
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Chytré a sofistikované nástroje pro tvorbu 
reportů založené na předem stanovených 
šablonách, jež vyhovují průmyslovým normám, 
umožňují snadnou digitální dokumentaci 
výsledků inspekcí jedním kliknutím. Výsledky 
jsou sestavovány ve formátu pro aplikaci 
Microsoft Word 2016 a také mohou být přímo 
exportovány ve formátu PDF pro snadné 
posílání e-mailem. Šablony reportů pomáhají 
nezkušené obsluze vyhnout se chybám a firma 
si je může jednoduše přizpůsobit svým 
potřebám. Nástroje pro sdílení dat a tvorbu 
reportů šetří čas, zkracují dobu reakce a zvyšují 
produktivitu. Systém OLYMPUS CIX100 také 
dokáže archivovat reporty a data pro účely 
uchovávání záznamů. 

Chytré a sofistikované nástroje pro tvorbu reportů v systému OLYMPUS CIX100 
vycházejí z předem definovaných a profesionálně vypadajících šablon. Všechny 
dostupné šablony jsou přehledně k dispozici.

Předem definované šablony Snadný export dat Dlouhodobá bezpečnost dat

K exportu protokolu stačí pouhé kliknutí. Obsluha může exportovat reporty 
do formátů aplikace MS Word nebo PDF podle potřeby.

Efektivní vytváření reportů

Kryt mikroskopu

Flexibilita
Podporuje různé výstupní 
formáty, jako je MS Word 
nebo PDF.

Úplná 
přizpůsobitelnost 
Šablony a reporty lze 
snadno přizpůsobit firemním 
předpisům.

Snadné sdílení výsledků
Velikosti souborů reportů jsou 
optimalizovány pro snadnou 
výměnu.

Intuitivní 
používání
Analytické reporty, které 
vyhovují normě použité při 
analýze, a přizpůsobitelné 
šablony jedním kliknutím.

Profesionální vzhled 
bez ohledu na tvůrce

Každý pracovník obsluhy může 
díky předem stanoveným 
šablonám vytvářet vysoce 
kvalitní reporty. 

Chytrá variabilita

Reporty jsou sestavovány dle 
postupů uvedených 
v mezinárodních normách. Okamžitá tvorba reportů

Vytvářejte nebo tiskněte reporty 
vyhovující předpisům, které 
vycházejí z dalších inspekcí.

Dlouhodobé uchovávání dat

Schopnost zdůvodňovat rozhodnutí 
i po letech.

Inspekční data a reporty je nutné 
uchovávat po určitou dobu. 

Řešení pro měření výšky 
Stávající funkce systému OLYMPUS CIX100 je možné rozšířit 
o řešení pro měření výšky. Toto řešení sestává z objektivu 
s 20násobným zvětšením a speciálního softwaru, který vyhovuje 
požadavkům normy VDA 19 pro měření výšky. U vybraných 
části je možné provádět automatické nebo manuální měření 
výšky. Vypočítaná hodnota výšky je v listu s výsledky uvedena 
v poli s dalšími daty.
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Hardware

Omezení pro prostředí, kde se systém používá

Normální použití
Teplota 10–35 °C

Vlhkost 30–80 %

Pro bezpečnostní přepisy Prostředí Použití v interiérech

Teplota 5–35 °C

Vlhkost

• Maximálně 80 % (až 31 °C) 
(bez kondenzace)
• Při nárůstu teploty nad 31 °C dochází k lineárnímu poklesu vlhkosti, při které je systém možné používat.
• 34 °C (70 %) až 37 °C (60 %) až 40 °C (50 %) 

Nadmořská výška Až 2 000 m

Úhel náklonu Až ±2°

Napájení a stabilita napětí ±10 %

Úroveň znečištění (IEC60664) 2

Celková kategorie napětí (IEC60664) II

Software

Software
CIX-ASW-V1.1

Speciální pracovní software pro inspekci technické čistoty

Jazyky
Grafické uživatelské rozhraní: angličtina, francouzština, němčina, španělština, japonština, zjednodušená čínština a korejština

Nápověda online: angličtina, francouzština, němčina, španělština, japonština, zjednodušená čínština a korejština

Správa licencí Softwarová licence je aktivována licenční kartou (při instalaci je již aktivována).

Správa uživatelů
Systém je možné připojit k síti pro účely správy v doméně. 
Software používá uživatelská práva systému Windows k identifikaci uživatele systému.

Živý obraz

Zobrazení v barevném režimu

Metoda přizpůsobení oknu

Živá detekce 
- Částice jsou detekovány okamžitě při svém zachycení, takže systém pracuje rychleji. 
- Pokud výsledky měření nejsou dostatečně dobré, uživatel může proces zastavit.

Hardwarové ovládání

Motorizovaný pracovní stolek – X, Y 
- Ovládání joystickem a softwarem.
- Automatické nebo manuální přemisťování u vybraných částic.

Motorizovaná revolverová hlava: výběr pouze pomocí softwaru

Motorizované ostření 
- Ovládání joystickem.
- K dispozici je softwarové automatické ostření.
- Prediktivní automatické ostření pomocí vícebodové mapy ostření.

Řízení osvětlení: Intenzita osvětlení je automaticky řízena softwarem.

Kontrola systému
Systémové ověření
- Systém je ověřován pomocí měření parametrů zařízení PSD.
- Výsledek ověření je oznámen pomocí hodnoty kvality (OK nebo NOK).

Normy technické čistoty

Podporované normy: ISO 11218:1993; ISO 14952; ISO 16232-10; ISO 21018; ISO4406:1999; ISO4407:1991; ISO12345:2013; 
NAS 1638-01; NF E48-651:1986; NF E48-655:1989; SAE AS4059E

Plný soulad s doporučeními VDA19:2016

Identifikace skupiny částic: Částice je možné klasifikovat podle skupiny (vlákna, odrazivé částice, odrazivá vlákna nebo jiné).

Přizpůsobené normy: Určování uživatelských norem je snadné.

Inspekční konfigurace: Systém umožňuje načítat, definovat, kopírovat, přejmenovávat, odstraňovat a ukládat inspekční 
konfigurace.

Dlaždicové zobrazení částic Systém pro snadnější ovládání zobrazuje částice v dlaždicích.

Uchovávání celé membrány Je uchováván celý filtr, aby jej bylo možné zpracovat znovu za odlišných podmínek.

Úprava částic
Částice lze při kontrole upravovat. Je možné:
- odstranit, sloučit nebo přidat částici,
- změnit typ částice.

Dynamické reporty
Profesionální analytické reporty je možné vytvářet pomocí aplikace Microsoft Word 2016.
Šablony jsou plně přizpůsobitelné.

Evropa

Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU

Směrnice RoHS 2011/65/EU

Předpis REACH č. 1907/2006

Směrnice o obalech a obalových odpadech 94/62/ES

Směrnice OEEZ 2012/19/EU

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES

USA
UL 61010-1:2010 – vydání 3

FCC 47 CFR – část 15, dílčí část B

Kanada CAN/CSA-C22.2 (č. 61010-1-12)

Austrálie
Zákon o rádiové komunikaci z roku 1992, Zákon o telekomunikacích z roku 1997

Předpis o energetické úspornosti AS/NZS 4665-2005

Japonsko Zákon o bezpečnosti elektrických spotřebičů a materiálu (PSE)

Korea

Zákon o kontrole bezpečnosti elektrických spotřebičů

Předpis o značení energetické účinnosti a normách

Předpisy o elektromagnetické kompatibilitě a bezdrátové komunikaci (oznámení 2913-5)

Čína

Čínská norma pro RoHS

Čínský zákon o PL

Předpis pro návody

Zákon a předpisy o ochraně životního prostředí

Mikroskop OLYMPUS CIX100

Motorizované ostření

• Koaxiální motorizované doostřování pomocí 3osého joysticku
   • Rozsah ostření 25 mm
   • Rozsah doostřování 100 µm na rotaci
   • Maximální výška upevnění pracovního stolku: 40 mm
   • Rychlost ostření 200 µm/s
   • Je možné softwarové automatické ostření
   • Přizpůsobitelná vícebodová mapa ostření

Osvětlení
• Integrované osvětlení LED
• Mechanismus osvětlení se současnou detekcí odrazivých a neodrazivých částic
• Světelná intenzita je předem nastavena ve výrobě

Snímací zařízení
• Barevná USB 3.0 kamera se snímačem CMOS
• Velikost pixelu na čipu: 2,2 x 2,2 µm

Výška vzorku
• Velikost vzorku je omezena membránou filtru (průměr 42 mm) upevněnou v dodávaném 
držáku filtru.

Revolverová hlava Motorizovaný typ

Motorizovaná revolverová hlava

• 6polohová motorizovaná revolverová hlava s již namontovanými 3 objektivy UIS2
   • PLAPON s 1,25x zvětšením používaný pro náhled
   • MPLFLN s 5x zvětšením používaný k detekci částic větších než 10 µm
   • MPLFLN s 10x zvětšením používaný k detekci částic větších než 2,5 µm

Řízení softwarem
• Zvětšení obrazu a vztah mezi pixelem a velikostí jsou neustále známy.
• Zvolené objektivy jsou používány při vybraných krocích měření a jejich poloha je upra-
vována automaticky.

Pracovní stolek

Motorizovaný pracovní 
stolek – X,Y

Motorizovaný pracovní stolek – 
X,Y

• Pohyb řízený krokovými elektromotory 
   • Maximální rozsah: 130 x 79 mm
   • Max. rychlost 240 mm/s (4mm rozteč kuličkového vřetene)
   • Opakovatelnost < 1 µm
   • Rozlišení 0,01 µm
   • Ovladatelnost pomocí 3osého joysticku

Řízení softwarem
• Rychlost snímání závisí na zvoleném zvětšení. Při 10násobném zvětšení je garantována 
rychlost snímání méně než 10 minut.
• Seřízení pracovního stolku se provádí při montáži ve výrobě.

Držák vzorků Držák vzorků

• Držák membrány byl navržen tak, aby bránil nevyžádanému otáčení membrány při 
upevňování.
• Membrána je mechanicky zplošťována držákem membrány.
• K upevnění krytu není potřeba žádný nástroj.
• Držák vzorků je vždy přiřazen k zásuvce 1 v pracovním stolku. 

Zařízení PSD (Particle Standard 
Device)

• Referenční vzorek se používá k ověření systémového měření.
• Vzorek se používá v integrované funkci pro kontrolu správného fungování systému CIX.
• Zařízení PSD je vždy přiřazeno ke 2. zásuvce v pracovním stolku.

Vložka pracovního 
stolku

Vložka pracovního stolku se 
2 pozicemi

• Vložka pracovního stolku sloužící ke správnému umístění držáku vzorků a zařízení PSD

Řadič
Pracovní stanice

Vysoce výkonná předinstalovaná 
pracovní stanice

• HP Z440, Windows 10 Professional (64bitová verze, angličtina)
• 16GB paměť RAM, 256GB jednotka SSD a 4TB datové úložiště
• 2GB grafický adaptér
• Nainstalovaný software Microsoft Office 2016 (angličtina)
• Připojení k síti, anglická klávesnice qwerty, optická myš s rozlišením 1 000 dpi

Přídavné karty • Řadič pro motorizaci, sériové rozhraní RS232 a rozhraní USB 3.0 

Výběr jazyka • Uživatel může změnit výchozí jazyk operačního systému a softwaru Microsoft Office.

Dotykový displej Tenká 23palcová obrazovka • Rozlišení 1 920 x 1 080 optimalizované pro použití softwaru CIX

Napájení

Jmenovité hodnoty
• Napájecí adaptér (2), řadič a rám mikroskopu (jsou potřeba 4 zásuvky)
• Vstup: 100–240 V stř., 50/60 Hz, 10 A

Spotřeba energie
• Řadič: 700 W; monitor: 56 W; mikroskop: 5,8 W; ovládací skříň 7,4 W
• Celkem: 769,2 W

Rozměry a hmotnost
Rozměry (Š × H × V) Přibl. 1 300 mm × 800 mm × 510 mm

Hmotnost 44 kg

Měření výšky
Automatická nebo manuální 
měření výšky vybraných částic

- Volitelné softwarové řešení, které pohybuje motorizovaným ostřením při pohybu od horní strany po dolní 
stranu vybraných částic. Výška částice je poté určena na základě rozdílu mezi horní a dolní souřadnicí na ose Z.
- Zahrnuje přídavný objektiv (MPLFLN s 20násobným zvětšením) a licenční kartu, kterou je nutné aktivovat při 
instalaci.

Volitelné řešení CIX-S-HM


