Recognoil® QB
Laboratorní přístroj pro kontrolu
plošné kontaminace povrchu

Recognoil® QB
Recognoil® QB je stolní detektor kontaminace povrchu dílů.
Objekty umístěné na měřící stolek v prostoru boxu jsou ozářeny pomocí 24 výkonných UV LED zářičů.
Tím je docíleno vyvolání fluorescence kontaminantů, která je zachycena pomocí citlivého detektoru.
Box je rovněž vybaven 4 zdroji bílého světla, díky kterým lze zadokumentovat skutečný vzhled dílu pro přesnou
lokalizaci nečistot a perfektní dokumentaci znečištění dílu.
Celý proces snímání dílů je zcela bezkontaktní, rychlý a nevyžaduje žádnou přípravu povrchu dílu.
Pomocí dodávaného softwaru je navíc možné tato data nejen vizualizovat, ale provádět i statistickou
a rozhodovací analýzu (OK/NOT OK), vytvářet protokoly či dokonce měřit tloušťky a plošné koncentrace olejových
filmů. Přístroj lze navíc připojit do podnikové sítě za účelem propojení s již stávajícími systémy kontroly kvality.
Konstrukce zařízení je zhotovane pomocí stavebnicového systému a lze jej tedy dodat v rozličných velikostech.
Funkce a vzhled softwaru je navíc možné upravit na míru dle požadavků zákazníka.

Přímé velkoplošné
bezkontaktní
snímání povrchu
Informace o stavu povrchu během 5 vteřin.
Recognoil ® QB je perfektní pro tvarově složité díly.
Rozměr snímané plochy 80 x 60 mm.
Vysoká citlivost.

Pro složité plochy
a malé objekty

Lokalizace nečistot
snadno a rychle
Laboratorní případně jednoúčelové zařízení nenáročné na obsluhu.
Osvit UV zářením, ale i bílým světlem pro perfektní dokumentaci dílů.
Modulární řešení pro snímání rozměrných dílů.
Pokročilý software.

Vhodný do
laboratoře i výroby
Automatické generování protokolů.
Možnost připojení k firemní síti.
Zamezuje sporům s dodavateli.
Ideální pro moderní průmyslovou výrobu.

Praktické využití
Recognoil® QB je ideální pro snímání extrémně malých a tvarově složitých součástek. Díky tomu nalézá
uplatnění například při kontrole stavu povrchu před galvanickým pokovením či aplikací PVD a CVD
povlaků. Zde se nejvíce projevuje jeho nesporná výhoda vizualizace znečistění plochy o rozměrech
60 x 80 mm na jednu expozici, protože i sebemenší nečistota může znehodnotit výslednou povrchovou
úpravu.
V případě kontroly konzervace dílů či jen jejich klíčových částí (např. závitů) je jeho použití opět výhodné.
Individuální úpravou softwaru lze mimo jiné z Recognoil® QB udělat například jednoúčelový přístroj pro
kontrolu dílů operátorem před balením a expedicí. Ten pouze objekty vloží do zařízení
a samotný proces kontroly a vyhodnocení je provedeno zcela automaticky, včetně vyhodnocení OK/NOT
OK a archivace dat.

Technické
parametry
Název přístroje:
Metoda detekce:

Recognoil® QB
nedestruktivní, optická – bezkontaktní

Princip funkce:

excitace nečistot pomocí UV záření a vyhodnocení obrazu intenzit jejich ﬂuorescence

UV vlnová délka / výkon:
Rozměry přístroje:
Velikost vyhodnocené plochy:

365 nm / max. 10 000 mW
základní verze = 330 x 330 x 330 mm (rozměr lze díky využití stavebnicových prvků přizpůsobit
požadavkům zákazníka)
80 x 60 mm

Maximální velikost měřeného dílu:

základní verze = 250 x 250 x 150 mm

Rozlišení snímacího čipu:
Doba měření a vyhodnocení:

1632 x1232 px. / 1 px. odpovídá přibližně 50 μm (SD), 3264 x2464 px., 25 μm (HD)
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:
Zdroj napájení:

24V DC
napájeno ze sítě 230V AC externím adaptérem

Potřebný hardware:
Dodávaný software:

PC / notebook / tablet s operačním systémem Windows 7 / 8 / 10, není určeno pro tablety s OS Android a Mac OS
Recognoil® PRO, desktop aplikace pro MS Windows pro provoz, nastavení, vyhodnocení a správu dat

Typ rozhraní pro přenos dat:

datový kabel LAN (Ethernet RJ45)

Hmotnost přístroje:
Země původu:

12 kg
Česká republika (Evropská unie)

Výrobce:

TechTest, s.r.o.

