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VLASTNOSTI VÝROBKU – FUNKCE

Recognoil® QB je zařízení vyvinuté společností TechTest, s.r.o. pro bezkontaktní snímání
objektů. Zařízení umožňuje na 1 expozici (měření) nasnímat plochu o rozměrech cca 60 x 80
mm. Rozměry přístroje se odvíjejí od velikosti snímaných objektů a volitelného příslušenství
(měřící stůl, polohovací zařízení apod.).
Podstatou principu detekce je vyvolání luminiscence kontaminantů, její zachycení a následné
vyhodnocení pomocí dodávaného softwaru. V oboru povrchových úprav se jedná především o
kontrolu kvality odmaštění povrchu kontaminovaného olejem, po předchozím tváření či
obrábění. Přístroj lze použít pro ověření odmašťovací schopnosti lázně či samotné metody
odmaštění. Velice snadno lze stanovit také čistotu tryskaného povrchu a abraziva. Díky
grafickému zobrazení rozložení nečistot na povrchu je navíc často velice snadné odhalit
povahu a příčinu kontaminace (prach, mastné látky, oxidické vrstvy aj.). Přístroj lze také
uplatnit v oblastech spojování materiálů (lepení, pájení a svařování), kde čistota povrchu má
zásadní vliv z hlediska kvality, spolehlivosti a pevnosti spoje. V případě nanášení olejových
vrstev (tváření, konzervace, mazání aj.) představuje možnost stanovení plošného rozložení či
tloušťky olejového filmu možnost zvýšení kvality a hospodárnosti celého procesu. Stejně tak
lze ověřit dodavatelem garantované parametry konzervace či použití správného prostředku.
Jedná se o systém zářiče, detektoru a měřícího/vyhodnocovacího SW, jehož standardním
výstupem je střední hodnota výstupu detektoru (tzv. intenzita fluorescence) [-] a obrazový
výstup
- fluorescenční mapa rozložení nečistot. Podstatou principu detekce je vyvolání luminiscence
kontaminantů, její zachycení a následné vyhodnocení pomocí dodávaného softwaru. Přístroj je
navíc osazen sadou LED diod a zvukovou signalizací umožňující samostatné měření.
Software má implementovanou automatickou volbu rozsahu kvůli diametrálně odlišným
fluorescenčním vlastnostem mastných látek. Součástí jsou i algoritmy rozpoznání
neadekvátního umístění senzoru na plochu předmětu – slouží jako ochrana obsluhy proti
ozáření UV světlem.
Kompletní systém sestává z detektoru Recognoil® QB a dodaného softwaru, který je nutné
nainstalovat do PC, případně tabletu. Propojení těchto zařízení je provedeno kabelem LAN
(RJ45 – Ethernet). Software lze spustit na libovolném osobním počítači s operačním systémem
Windows 7, 8, 8.1 nebo 10.
Základní rozměr zařízení Recognoil® QB: 330 x 330 x 330 mm (výška x šířka x hloubka).
Snímací hlava je osazena 24 UV LED diodami a 4 zdroji bílého světla. Citlivý detektor umožňuje
vyhotovit snímky o rozlišení až přibl. 3 200 x 2 400 px (~1 000 DPI).
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POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE
Popis jednotlivých částí zařízení Recognoil® QB (v. 1.3)

Přístroj Recognoil® QB

Přední ovládací panel – ovládací tlačítko (start) a informační LED panel

Zadní panel – tlačítko napájení ON/OFF, konektor napájení a konektor LAN
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Měřící prostor a polohovací stolek

Měřící hlava

Nedotýkejte se vnitřních ploch měřící hlavy ani ploch v okolí zářičů a detektoru bez ochranných
rukavic (bez pudru), hrozí nebezpečí znečištění těchto funkčních ploch a zhoršení detekční
schopnosti přístroje. Neotírejte filtry ani další funkční plochy. Prachové částice odstraňujte
pouze ofukovacím balónkem, který je součástí dodaného příslušenství Recognoil® 2W. Při
manipulaci s měřeným předmětem na laboratorním stolku je zapotřebí být opatrná-ný
vzhledem k možnému mechanickému poškození měřící hlavy.

Za vhodné ochranné rukavice lze považovat nitrilové rukavice bez pudru.
Rovněž minimalizujte kontaminaci ploch stolku a okolních stěn.

5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte prosím všechna varovná upozornění a pokyny!

Před samotnou obsluhou přístroje si prosím pročtěte celý návod k obsluze. Návod k obsluze
uschovejte pro budoucí potřebu.
K ozařování objektů je použito výkonné neviditelné záření ve spektru UVA.
Přístroj Recognoil® QB smí být používán jen proškolenou osobou.
Dveře zařízení jsou osazeny magnety, které by mohly být škodlivé pro uživatele
kardiostimulátoru a pro ostatní s lékařskými implantáty. Zařízení Recognoil® QB by mělo být
udržováno nejméně 20 cm od kardiostimulátorů a jiných citlivých lékařských zařízení.
Bezpečnost pracovního místa:

Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní
oblasti mohou vést k úrazům.
Se zařízením nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny,
plyny nebo prach. Zařízení může vytvářet jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
Děti a jiné osoby udržujte při použití zařízení v dostatečné vzdálenosti od Vašeho pracovního
místa.
Elektrická bezpečnost:

Přístroj pro detekci mastných nečistot Recognoil® QB používá pouze bezpečné napětí do 24 V
DC. Dodaný napájecí adaptér a kabel se smí používat jen ve vnitřním prostředí. Chraňte před
vlhkem.
Chraňte všechna zařízení před deštěm a vlhkem, používejte pouze ve vnitřních prostorách.
Ostatní upozornění:

Zařízení uchovejte a provozujte v suchém a čistém prostředí. V případě znečištění přístroje
ihned očistěte.
Zbytkové znečištění olejem a prachovými částicemi znehodnocuje budoucí detekce.
Nepoužívejte organická rozpouštědla pro čištění přístroje.
Nepoužívejte papírové utěrky – vlákna papíru fluoreskují a znehodnocují detekci. Ideální
metodou odstranění prachu je proudem suchého stlačeného vzduchu. Lze použít běžně
dostupný stlačený vzduch v plechovce (určený pro čištění elektronických zařízení). Malý výskyt
prachových částic lze odstranit ofukovacím balónkem, který je součástí dodaného příslušenství
Recognoil® QB.
Zacházejte s přístrojem opatrně – obsahuje citlivé elektronické komponenty.
Přístroj chraňte před mechanickými nárazy.
Přístroj provozujte při teplotě od 10°C do 35°C. Neprovozujte při náhlých změnách teploty
a v případě kondenzující vlhkosti.
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SRTUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE- QUICK START
Tato kapitola popisuje krátký návod k obsluze samotného zařízení a přiloženého SW. Pro
následující kroky je nezbytné mít k dispozici tablet / notebook / PC s nainstalovaným SW
Recognoil® PRO.

1
Připojte dodaný napájecí kabel pomocí konektoru do zdířky označení 24V DC. Připojte datový
kabel do zdířky LAN a propojte jej s vaším zařízením (PC, notebook, tablet) na kterém je
nainstalován SW Recognoil® QB. Zapněte napájení zařízení pomocí tlačítka ON/OFF na zadní
straně boxu.

2
Držte tlačítko START po dobu asi 3 sekund, abyste zapnuli zařízení. Tlačítko START začne blikat
modrou barvou a rozsvítí se LED č. 3 s označením ERROR.

3
Po zapnutí PC uvnitř zařízení QB se rozsvítí všechny LED kontrolky na ovládacím panelu. Nyní je
možné přejít k samotné inicializaci softwaru se zařízením, která nastane automaticky po zapnutí
SW. Celý krok 3 a 4 trvá zhruba 25 sekund od zapnutí tlačítka START.
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4
Spusťte software se symbolem „Recognoil®“. Tato ikona se nachází na ploše, v nabídce Start
(TechTest s.r.o.) nebo v seznamu programů. Vezměte prosím na vědomí, že inicializaci detektoru
může trvat až 30 sekund. Po úspěšné inicializaci se ozve zvuková signalizace. Přenos dat je zajištěn
pomocí datového kabelu LAN.

5
Nyní software obdržel inicializační data od detektoru. Nyní můžete začít pracovat se zařízením.
Pokud krátce stisknete tlačítko spouště („START“) (< 1 sekundu, nebo pokud kliknete na tlačítko
softwarové spouště) okamžitě spustíte detekci. Detekce trvá přibližně 5 až 10 sekund.
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6
Pokud je třeba stanovit mastné znečištění povrchu, je vhodné odstranit z testované plochy prachové
částice (vykazují fluorescenci) pomocí čistého stlačeného vzduchu nebo ofukovacím balónkem.

7
Pro vyhodnocení stavu povrchu je nejdůležitější hodnotou průměrný výstup detektoru - MEAN (tj. střední
intenzita fluorescence [-], kde nižší hodnota znamená čistší povrch, zatímco vyšší hodnota indikuje
vyšší kontaminaci. Tato hodnota nemá jednotku, zobrazuje pouze porovnávací funkci.
Při znalosti hodnoty intenzity fluorescence dokonale odmaštěného základního materiálu nebo
hodnoty, při které je ještě možné realizovat následné technologické operace lze, stanovovat limity OK /
NOT OK.

8
Zobrazená plocha - tzv. fluorescenční mapa rozložení nečistot měří přibližně 80 x 60 mm. Kontrast
lze nastavit pomocí posuvného ovládacího pohybu. Na tabletu použijte double tap & move
(= dvakrát klepněte a držte + pohybujte nahoru a dolů).

Kontrast fluorescenční mapy je primárně nastaven automaticky pro větší uživatelskou přehlednost
snímku. Tuto skutečnost reprezentuje ikona zámku u posuvného ovládacího pohybu. V případě
požadavku na stejné rozložení kontrastu tj. vyobrazení shodných hodnot intenzit fluorescence a
jejich barevnému rozlišení pro více snímků je nutné posuvník uzamknout stiskem ikony zámku.
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9
Data lze okamžitě uložit ve formátu BMP / JPEG / GIF. Použijte ikonu „JPG“ a vyberte název souboru a
formát.

10
Pokud chcete exportovat více snímků v jednom kroku, můžete si založit PROJEKT. Tento příkaz
slouží k exportu více snímků v jednom kroku s následnou tvorbou samotného protokolu
v dokumentu PDF. Jednotlivé kroky jsou zobrazeny červenými oblastmi v SW rozhraní.
Krok 1) – klikněte na ikonu TOOLS, následně SETUP PROJECTS v horní liště SW

Krok 2) – klikněte na příkaz: CREATE NEW. Vytvoříte tak nový projekt.
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Krok 3) – Vyplňte název projektu do příslušné kolonky a klikněte na tlačítko OK.

Krok 4) – klikněte na příkaz: MAKE ACTIVE. Nyní je váš projekt aktivní a všechna měření, která
následně provedete, budou zapsána pod daným projektem

Krok 5) – klikněte na příkaz: PDF EXPORT.
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Krok 6) – Nyní jste vytvořili PDF dokument, který obsahuje všechna měření, jež jsou zaznamenaná
ve vašem projektu.
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11
Pro účely snadného polohování vzorku při jeho zakládání na měřící stůl je možné použít přisvícení
bílým světlem. Tato funkce navíc umožňuje zhotovení snímku pro potřeby dokumentace vzorku.
Samotný snímek se provede stiskem ikony „svítící diody“. Různé povrchy a díly vyžadují rozdílnou
dobu expozice pod bílým světlem, pro její zvýšení (snímek je moc tmavý) stiskněte tlačítko „svítící
diody +“ naopak pro snížení (snímek je přeexponovaný – moc světlý) stiskněte tlačítko „svítící diody
-“.

12
Při dokončení práce můžete software a zařízení vypnou dvěma způsoby. První možnost je pomocí
tlačítka OFF v samotném softwaru, viz. obrázek níže. Software se vás zeptá, zda chcete vypnout i
samotné zařízení. Pokud zvolíte možnost ANO, software se vypne okamžitě a samotné zařízení se
automaticky vypne do 20 sekund. Další možnost vypnutí zařízení je pomocí tlačítka START a jeho
zmáčknutí po dobu 7 sekund.

13

POZOR
Před samotnou expozicí je nutné důkladně zavřít dvířka detekčního zařízení. Tento úkon je
kontrolován pomocí magnetického senzoru, který zajišťuje ochranu obsluhy. V případě, že
nebudou dvířka dostatečně uzavřená, rozsvítí se oranžová kontrolka č. 2 (DOOR) na LED panelu
zařízení, viz. následující obrázek.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny na uvedené na straně 5 této uživatelské příručky.
Aby bylo možné výsledkům přístroje důvěřovat, musejí být obsluhou správně interpretovány. Proto
je důležité znát základní princip fungování přístroje Recognoil® QB. Prostudujte si prosím kapitolu
PRINCIP FUNKCE PŘÍSTROJE této uživatelské příručky.
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INFORMAČNÍ LED PANEL
Přístroj Recognoil® BB je osazen sadou LED diod a zvukovou signalizací s nutností připojení
zařízení k PC nebo tabletu. K vizuální orientaci obsluze slouží informační LED panel.

Tlačítko START – slouží k zapnutí/vypnutí zařízení
LED kontrolka č.1 (READY) – bliká přibližně 1x za 10 sekund
(nyní je možné provést samotné měření), bliká po expozici –
měření.
LED kontrolka č. 2 (DOOR) – upozorňuje na otevřená dvířka
zařízení (ochrana obsluhy před UV zářením), pokud svítí tato
kontrolka, nelze provést samotné měření. Zkuste znovu
důkladně zavřít dvířka pro sepnutí magnetického senzoru.
LED kontrolka č. 3 (ERROR) – pokud svítí tato kontrolka, zařízení
se právě inicializuje se softwarem při zapnutí nebo svítí při
vypínaní zařízení. Pokud se kontrolka rozsvítí během měření,
restartujte prosím zařízení.
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ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
Zvuková signalizace informuje obsluhu o probíhající činnosti přístroje a dále k audio-vizuální
kontrole stavu povrchu pomocí informačního LED panelu.
Zapnutí přístroje – krátký zvukový signál po inicializaci systému.
Expozice -přerušovaný krátký zvukový signál téměř každou 1 s expozice.
Nedostatečné zastínění plochy - svítí kontrolka č. 2 (DOOR) a v SW se objeví ikona slunce

s vykřičníky (nemožné provést expozici).
Povrch podlimitně znečištěn / OK - 1 x delší nepřerušený tón.
Změna předvolby – krátký zvukový signál.
Vypnutí přístroje – delší zvukový signál po příkazu k ukončení.
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INSTALACE SOFTWARE
Minimální systémové požadavky:
• Intel Atom Quad Core X5-Z8300, 2 GB paměti RAM.
• 500 MB volného místa na pevném disku.
• Operační systém Microsoft® Windows 7/8 / 8.1 / 10.
Program vyžaduje předinstalovaný software uvedený níže:
• Microsoft .NET Framework 4.5 (k dispozici ke stažení od microsoft.com, v případě, že tento
software chybí v počítači, budete během instalace upozorněni).
Instalace softwaru Recognoil®:
V hlavní složce na dodaném USB flash disku spusťte „setup.exe“.

Dále postupujte dle pokynů instalačního balíčku.

Pro ukládání zdrojových souborů RRW a výsledků se obvykle používá složka dokumentu „C: \ Users \
username \ Documents \ Recognoil“. Zdrojové soubory naleznete v části „\ Recosrc \“. Najít výsledky
v „\ Result \“. Soubory XML (appdata.xml a shotData.xml) obsahují nastavení a údaje o měření.
Vezměte prosím na vědomí, že software Recognoil® je neustále ve vývoji. Omluvte prosím všechny
nepředvídatelné chyby a neúplné funkce. Software bude aktualizován a bude Vám zaslána
poslední platná verze.
Případné bugy či neočekávané chyby můžete ohlásit na support@techtest.cz
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PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE K PC
Po zapojení datového kabelu LAN nastane automatické připojení a inicializace zařízení se softwarem.
Spodní informační lišta musí být zelená, nikoli podbarvená červeně, viz. obrázek níže (znázorněný
modrý rámeček ve spodní části rozhraní softwaru).
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SW Recognoil® PRO
Rozložení a funkce ikon v SW Recognoil® PRO:
třídění souborů dle
data vytvoření

vyhledávání měření
datum měření

vymazání měření

uložit jako
JPG / BMP / GIF

SW spoušť
volba rozlišení

název vzorku (měření)

export pdf

uložit vybranou oblast do snímku
fluorescenční mapa
posuvníkkontrastu

splnění limitů aktivované předvolby
vypnutí SW a detektoru

maximalizace okna

nahrání nových předvoleb do
detektoru
předvolby 1 - 3
(aktivní předvolba 1)
statistický soubor

vybrané oblasti vyhodnocení fluorescenční
mapy a jejich parametry

statistika
export statistiky

přidání x odebrání souboru do statistického výpočtu
Funkce jednotlivých ikon je vždy v SW vypsána při najetí kurzoru nad ikonu.
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SKLADOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ
Přístroj skladujte a provozujte vždy v čistém prostředí, případná prachová kontaminace
ovlivňuje výsledky měření!
Neukládejte přístroj na zaprášený povrch / do zaprášeného prostředí. Neskladujte ve vlhkém
prostředí.
Neskladujte při teplotách nižších než 5°C a vyšších než 40°C.
Při zašpinění přístroj očistěte hadříkem, nepoužívejte papírové utěrky a organická rozpouštědla.
Spodní část detektoru – oblast v blízkosti filtrů je plochou „aktivní“. Musí proto být, stejně jako
skleněné filtry, ve velmi čistém stavu a obsluha by se těchto částí neměla nikdy dotknout.
Doporučuje se pouze zbavení prachu stlačeným vzduchem / dodaným balonkem
pro ofuk prachových částic.
Dveře zařízení obsahují magnety, které by mohly být škodlivé pro uživatele kardiostimulátoru a
pro ostatní s lékařskými implantáty. Zařízení Recognoil® QB by mělo být udržováno nejméně 20
cm od kardiostimulátorů a jiných citlivých lékařských zařízení.
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ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ
Po 6 měsících používání zařízení by měla být provedena jeho údržba.
Tato údržba je provedena výrobcem tohoto zařízení.
Součástí údržby je kompletní vyčištění optiky, včetně skleněných filtrů a celé vnitřní části
měřícího zařízení. Zařízení je prachotěsné, avšak po určité době provozu (zejména díky otevírání
dvířek zařízení atd.) je nutné provést důkladnou údržbu. Tento krok zajistí správnost měření a
celkovou spolehlivost zařízení.
Během užívání zařízení doporučujeme pro čištění měřící hlavy a stolku použít ofukovací balónek
(součást dodaného příslušenství k zařízení QB). Tento krok doporučujeme provádět každý den
před započetím měření.
Pro potřeby pravidelného servisu je zapotřebí, aby zákazník a dodavatel sepsali servisní smlouvu
o prováděných servisech, včetně záručních podmínek k zařízení atd.
V případě nejasností směřujte Vaše dotazy na support@techtest.cz

21

KDE LZE ZAŘÍZENÍ UPLATNIT

Recognoil® QB společnosti TechTest, s.r.o. je elektronický analyzátor fluorescence se
zaměřením na detekci především mastných látek na kovových materiálech. Lze jej až na
výjimky použít pro všechny typy maziv a olejů. Není vhodný pro oleje na silikonové bázi. Vedle
zmíněných olejů a maziv, které lze snadno tímto principem detekovat, vykazují fluorescenci
například: prach, papír, plasty, atd. Vhodné základní materiály jsou především kovy
(nevykazují fluorescenci). Přístroj lze na základě ověření vlastnosti daného materiálu (resp.
jeho složení, povrchové úpravě apod.) použít i na plastech, skle, keramice aj. V tabulce níže
jsou uvedena doporučení týkající vhodnosti metody na základě kombinace testovaného
materiálu a povahy znečištění.
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PRINCIP FUNKCE PŘÍSTROJE
Aby bylo možné výsledkům přístroje důvěřovat, musejí být obsluhou správně interpretovány.
Proto je důležité znát základní princip fungování přístroje Recognoil® QB.
Zařízení ozařuje povrch neviditelnými a nedetekovatelnými paprsky UV světla. Toto záření má vyšší
energii než viditelné světlo a dokáže tak vybudit některé látky k vyzáření světla ve viditelném
spektru, které lze snadno detekovat. Tento fyzikální jev se nazývá fluorescence.
Většina mastných látek tento jev vykazuje, a z toho důvodu přístroj měří intenzitu fluorescence
vyzářenou látkou na povrchu předmětu.
Dostáváme se nyní ke třem důležitým bodům správného fungování a správné interpretace
výsledků.
1 – látky vykazující fluorescenci
Vedle zmíněných olejů a maziv, které lze snadno tímto principem detekovat, vykazují fluorescenci i
například: prach, papír, plasty, atd.
Nejčastějším problémem při prvních testech přístroje Recognoil® QB bývá „odmaštění“
testovacího vzorku zákazníkem pomocí rozpouštědla a papírové utěrky. Nejenže dochází k
rozmazání mastných látek do hlubších částí nerovného povrchu, navíc se pomocí
rozpouštědla přenáší na povrch z papíru bělící složky, které fluoreskují a vykazují tak
zdánlivý nárůst mastných látek.

Detekovaný vzorek a samotný přístroj Recognoil® 2W musí být zbaveny polétavých prachových
nečistot před provedením detekce. Použijte tlakový vzduch pro čištění elektronických zařízení v
plechovce.
2 – zaostření
Detektor se skládá z malého elektronického čipu, který přeměňuje dopadající světlo na elektrické
signály, které jsou poté analyzovány softwarem. Jelikož je nutné správně nasměrovat toto světlo z větší
plochy povrchu na menší plochu čipu, musí být použito zaostřovacích čoček. Tento vzniklý objektiv má
ale své ohnisko a pevný bod zaostření, který nelze měnit. Musí tak být dodržena vždy stejná vzdálenost
detektoru od povrchu předmětu (+ / - 2 mm)
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PŘÍKLADY POUŽITÍ
Z čistě demonstračního hlediska můžeme načrtnout 3 oblasti použití přístroje Recognoil® QB.
Příklad 1 – lakovna

Recognoil® QB slouží jako rychlý namátkový test povrchů po odmaštění. Operátor metodou
pokus-omyl zjistil, jaký „limit“ je ještě vhodný pro finální povrchovou úpravu, nebo kdy je nutné povrch
podrobit dalšímu odmaštění. Hodnota výstupu detektoru, spolu s procentuálním vyjádřením plochy
překračující limit jsou zobrazeny v řádu několika málo vteřin.
Příklad 2 – laboratoř

Laboratoř potřebuje znát přesné plošné koncentrace a tloušťky vrstev. Z tohoto důvodu musí být na
povrchu přítomen jen jeden druh oleje, který byl předtím „navzorkován“ v naší laboratoři. Po
vzorkovacím procesu je zaslán soubor s daty mastné nečistoty zákazníkovi a po importování souboru
jsou výsledky výstupu detektoru reprezentovány v jednotkách plošné koncentrace a tloušťky vrstvy.
Příklad 3 – výroba plechů

Ve válcovně plechů, která je vybavena odmašťovací linkou bude obsluha chtít znát a opakovaně
kontrolovat, v jakém stavu materiál do linky vstupuje a v jakém z ní vystupuje. Operátor již stanovil,
jak velký výstup detektoru značí normální stav. Při zobrazování vyššího čísla a světlejších ploch v
obrazových datech (lokální akumulace nečistot) je operátor varován, že se vyskytla chyba v procesu
odmaštění.
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POZNÁMKY
Pro velice přesné detekce doporučujeme vždy používat stejnou sadu materiálů se stejnou
drsností.
Pokud provádíte detekci na objektech, které obsahují hladké zakřivené povrchy, může dojít k tzv.
přímému odrazu od zářiče do objektivu, což způsobuje lokální světlá místa, která nemusí nutně
značit velikost zamaštění objektu.
Pokud se na obrazovém výstupu objevuje výrazný kruhový útvar vždy na stejném místě nezávisle
na pozici detektoru nad objektem, jedná se o prachovou částici, která ulpěla na skleněném filtru.
Sejměte prosím kryt přední strany detektoru a opatrně prach dodaným balonkem ofoukněte.
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TECHNICKÁ DATA
Název přístroje: Recognoil® QB
Metoda detekce: nedestruktivní, optická – bezkontaktní
Princip funkce: excitace nečistot pomocí UV záření a vyhodnocení obrazu intenzit jejich
fluorescence
Velikost vyhodnocené plochy: 80 x 60 mm
Rozlišení snímacího čipu: 1632 x1232 px. / 1 px. odpovídá přibližně 50 µm (SD), 3264 x2464 px.,
25 µm (HD)
Doba měření a vyhodnocení: 1 vteřina 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
UV vlnová délka / výkon: 365 nm / max. 10 000 mW
Elektrické napětímaximální: 24 V DC
Zdroj napájení: napájeno ze sítě 230 VAC externím adaptérem
Potřebný hardware: notebook / tablet s operačním systémem Windows 7 / 8 / 10, není určeno pro
tablety s OS Android
Dodávaný software: desktop aplikace pro MS Windows pro provoz, nastavení,
vyhodnocení a správu dat
Typ rozhraní pro přenos dat: datový kabel LAN (Ethernet RJ45)
Hmotnost přístroje: 12 Kg
Rozměry přístroje: 330x330x330 mm
* platné k 1. 2. 2021; případné změny vyhrazeny
Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/ ES o starých
elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné
rozebrané přístroje shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.
Nevyhazujte akumulátory/baterie do domovního odpadu, do ohně nebo vody. Akumulátory/baterie
je zapotřebí recyklovat nebo ekologicky zlikvidovat. Podle směrnice 91/157/EHS musí být vadné
nebo vypotřebované akumulátory/baterie recyklovány.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)
Vezměte prosím na vědomí, že software Recognoil® QB je neustále ve vývoji. Omluvte prosím
všechny nepředvídatelné chyby a neúplné funkce. Software bude aktualizován a bude Vám zaslána
poslední platná verze.
Případné bugy či neočekávané chyby můžete ohlásit na support@techtest.cz

EC Declaration of Conformity
We, manufacturer

TechTest, s.r.o.
Semonice 110, CZ-55101 Jaroměř, Ident.No.: 28824440, Czech Republic
http://www.techtest.cz/, e-mail: info@techtest.cz, +420 774 452 995, +420 605 868 932
hereby declare on our own responsibility that the:
Product :

Recognoil®

Type :

QB
20210xx

Serial number:

Recognoil® QB is a laboratory fluorescence excitation and detection device used for detection and analysis of oil and grease
residues on a surface. It is designed for use only indoors. It uses only a safe voltage of up to 24V DC.
It creates a network connection for use with a RJ45 Ethernet cable and is controlled by a laptop or tablet PC.
Product conforms with following standards and prescriptions:
Harmonised European Standards
EN 55011: 2007-11 Spurious emission (Grupe 1, Class B, Emitted interference)
EN 60825-1 :2007 Safety of laser products, Part 1: Classification of equipment, requirements and user guide

(Grupe1Class 3B/ LED product - IEC 60825-1: 2008-05 „Laser standard safety“)
EN 61000-6-2: 2006-03 Resistance to disturbance (Immunity to interference)
EN 61326-1: 2006-10 General requirements
IEC 62471: 2007

EC Directives
Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive)
Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility Directive)
Directive 2011/65/EU (RoHS 2)
Directive 2002/95/EC on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
(RoHS)
Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Last two digits of the year in which the CE mark was placed on the product: 20
I declare hereby that the product meets basic requirements of the above mentioned technical standards and regulations. It is
safe under conditions that are normal, reasonably foreseeable and included in the user manual. Assessment of conformity
has followed the procedure pursuant to 2006/95/EC. In the event that this device be altered or modified in a way not agreed
by us this declaration shall lose its validity.
Jaroměř, Czech Republic, on 01. 02. 2021

Place and date of issue

………….……………………….
Ing. Petr Chábera
Managing director of the Company

