Recognoil® 2W
Ruční bezdrátový přístroj pro
kontrolu kontaminace povrchu

Recognoil® 2W
Ruční bezdrátový detektor kontaminace povrchu Recognoil® 2W představuje skvělý nástroj pro
stanovení kontaminace povrchu nečistotami jakými jsou mastnota, konzervační a lubrikační
látky, prach, řezné či chladící kapaliny a další látky, které vstupují do kontaktu s díly v průběhu
jejich výroby. Samotná detekce je založena na principu vyvolání fluorescence kontaminantů
pomocí UV záření a její zachycení pomocí vysoce citlivého detektoru.
Přístroj může být bezdrátově připojen k PC/tabletu s dodávaným softwarem, díky čemuž
umožňuje nejen působivou vizualizaci rozložení nečistot na povrchu ale i zhodnocení vhodnosti
povrchu pro následné technologické operace. Přístroj je běžně používán pro kontrolu stavu
povrchu například před lakováním, galvanickým pokovením, PVD a CVD povlakováním,
svařováním, pájením, lepením či záměrném nanášení olejových filmů při lubrikaci a konzervaci.

Plošné snímání
kontaminace povrchu
Informace o stavu povrchu během 5 vteřin.
Recognoil® 2W je perfektní pro rovinné plochy a rozměrné díly.
Rozměr snímané plochy 13 x 19 mm.
Vysoká citlivost a rozlišovací schopnost.

Mobilní bezdrátový
ruční přístroj

Kontrola dílů
snadno a rychle
Možnost nastavení rozhodovacích kritérií OK/NOT OK.
Snadná lokalizace nečistot, možnost výpočtu četnosti a velikosti kontaminantů.
Ideální nástroj pro kontrolu odmaštění dílů.
Umožňuje měření tloušťky a plošné koncentrace olejových filmů.

Vhodný do výroby,
laboratoře i exteriéru
Automatické generování protokolů.
Díky informačnímu LED panelu může být používán i bez nutnosti připojení k PC.
Objektivní opakovatelná hodnocení, eliminuje výrazně lidský faktor.
Umožňuje snížení zmetkovitosti, optimalizaci technologických parametrů,
zvýšení hospodárnosti procesů.

Praktické využití
Chcete zjistit, který odmašťovací přípravek má vyšší účinnost? Nejste si jistí, zda vaše
odmašťovací zařízení pracuje správně? Obáváte se selhání povrchové úpravy z důvodu možného
znečištění povrchu? Obáváte se mastnoty povrchu při lepení či svařování? Konzervujete součásti
či nanášíte olej na díly před lisováním? Nebo jen chcete dokumentovat vysokou a stabilní úroveň
vaší produkce?
Nabízíme zcela unikátní řešení, díky kterému lze nejen poznat a zdokumentovat stav povrchu,
ale i zvýšit produktivitu a hospodárnost celé řady procesů spojených s aplikací či odstraňováním
maziv a tím i snížit ekologickou zátěž produkce.
Výčet oblastí, kde Recognoil® 2W může nacházet uplatnění je tak nepřeberné množství.

Technické
parametry
Název přístroje:

Recognoil® 2W

Metoda detekce:

nedestruktivní, optická – bezkontaktní

Princip funkce:

excitace nečistot pomocí UV záření a vyhodnocení obrazu intenzit jejich ﬂuorescence

UV vlnová délka / výkon:

365 nm / max. 1 500 mW

Rozměry přístroje:

130 x 212 x 34 mm

Velikost vyhodnocené plochy:

20.0 x 13.8 mm

Maximální velikost měřeného dílu:

není omezeno

Rozlišení snímacího čipu:

1,536 x 1,056 px / 1 px odpovídá přibližně 13 μm

Doba měření a vyhodnocení:

1 až max. 10 vteřin, dle typu mastné nečistoty a vlastností základního materiálu

Detekční limit:

minimální plošná koncentrace cca 15 až 70 mg.m2 (cca 16 až 77 nm tloušťky vrstvy),
dle typu mastné nečistoty a drsnosti podkladového materiálu, rozsah lze libovolně přizpůsobit do tloušťky vrstvy až cca 4 - 10 μm

Elektrické napětí maximální:

9V DC

Zdroj napájení:

vestavěná baterie, nabíjená zdířkou USB-Mini proudem max. 500 mA

Potřebný hardware:

PC / notebook / tablet s operačním systémem Windows 7 / 8 / 10, není určeno pro tablety s OS Android a Mac OS

Dodávaný software:

Recognoil® PRO, desktop aplikace pro MS Windows pro provoz, nastavení, vyhodnocení a správu dat

Typ rozhraní pro přenos dat:

bezdrátové, Wi-Fi, přístroj tvoří přístupový bod, ke kterému se tablet připojuje

Hmotnost přístroje:

310 g

Země původu:

Česká republika (Evropská unie)

Výrobce:

TechTest, s.r.o.

