
Mobilní videoskop s 
vynikající kvalitou obrazu

Průmyslový videoskop

IPLEX RX/ IPLEX RT
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Videoskop s jasnou vizí
IPLEX RX a RT poskytují nepřekonanou kvalitu obrazu, jsou uživatelsky přívětivé a pyšní se malými rozměry a nízkou 
hmotností. Videoskopy jsou ideální pro kontrolory kteří vyžadují důsledné a precizní inspekce.

Mimořádná kvalita obrazu
•	 Náše nejjasnější a nejostřejší kvalita obrazu

•	 Snímky a videa ve vysoké kvalitě

•	 Rozšířené možnosti nastavení obrazu* pro optimální inspekci

•	 Velký 6,5 palcový monitor

Snadné ovládání
•	 Kompaktní a přenosný

•	 Vícepolohový design pro pohodlné použití

•	 Přesné natáčení konce sondy TureFeelTM a Tapered FlexTM 
technologie

•	 Intuitivní a rychlé ovládání

Robustní a odolný
•	 Systém do těžkých pracovních podmínek dle norem MIL-STD 

a IP55

•	 Vysoce odolná sonda odolá deformaci a abrazi

•	 Sonda s teplotním varováním schopná provozu* do 100 °C

Pokročilé funkce
•	 Stereo měření* (k dispozici od května 2014)

•	 Funkce zobrazení PDF* umožňující efektivní práci inspektora

•	 InHelpTM software uspořádá všechny kroky od inspekce až 
po generování reportu

IPLEX RX  během deštivého dne IPLEX RX monitor zobrazující PDF manuál během inspekce

*Pouze IPLEX RX

Ostrý a jasný obraz spalovací komory motoru Pohodlné ovládání při použití ramenních popruhů
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Různé použití

Výjimečná kvalita obrazu 
vylepší kvalitu kontroly

Naše nejlepší obrazová kvalita
IPLEX RX a RT představuje nejvyšší obrazovou kvalitu 
našich videoskopů. Unikátní PulsarPicTM obrazový 
processor redukuje šum a zaostřuje snímky. Výsledkem 
jsou vysoce kvalitní snímky.

IPLEX RX a RT věrně a živě reprodukuje velmi malé 
defekty, a ostrý, čistý obraz umožňuje přesné a  
spolehlivé inspekce.

2X jasnější systém osvětlení
IPLEX RX a RT představuje nový systém osvětlení 
LED, který je přibližně dvakrát výkonnější než běžné 
videoskopy, zatímco dynamické regulování světelného 
výstupu redukuje halaci během inspekce kovových nebo 
reflexních povrchů. 

PulsarPicTM obrazový procesor společně s naším 
systémem osvětlení dodává optimální množství světla 
a zvýšení zisku pro poskytnutí velmi jasných a ostrých 
snímků.

Lopatky turbíny Převodovka větrné elektrárny

Spalovací komora Svařování
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Snímky a videa ve stejné kvalitě jako 
živé zobrazení
IPLEX RX a RT umí nahrávat snímky na vyměnitelný USB 
flash disk ve formátu statických obrázků JPEG nebo videa 
ve formátu MPEG-4. 

Vylepšená kvalita statických snímků a videa umožňuje 
přesnou diagnostiku nejen  v terénu, ale i v kanceláři s 
použitím našeho volně dostupného softwaru - InHelp 
viewer.

Velký monitor umožňuje snadné a 
přesné inspekce
Kompaktní IPLEX RX a RT jsou vybaveni 6,5 palcovým 
monitorem. Velký monitor zobrazuje malé defekty 
přesně a jasně i z větších vzdáleností - pohodlných pro 
kontrolory.

Optimalizované odstupňování obrazu
IPLEX RX představuje náší unikátní schopnost 
zpracování obrazu, WiDERTM, který rozjasňuje 
nejtmavější oblasti bez odstraňování detailů jasnějších 
částí snímků. Inovativní technologie poskytuje optimální 
inspekce velkých oblastí nebo dokonce vysoce 
reflexních oblastí.

Navíc je IPLEX RX vybaven funkcí regulace ostrosti 
a barvy, která vytvoří dokonalý obraz závisející na 
objektech a aplikacích. 

Úroveň ostrosti - 1/ Barva: Standard/ Nastavení zisku: Normální Úroveň ostrosti: 1/ Barva: Vivid/ Nastavení zisku: WiDERTM

Náš konvenční videoskop

IPLEX RX/RT: 44% větší

Porovnání velikosti obrazu
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Jednoduché ovládání  
při všech aplikacích nepřímé vizuální kontroly

Kompaktní a přenosný design
Modely IPLEX RX a RT mají hmotnost pouze 2,9 kg a to 
včetně baterie Li-ion s výdrží dvě hodiny. Kompaktní a 
přenosný design je umožňuje nejen snadno přemisťovat 
na inspekční stanoviště, ale také je jednoduše přenášet do 
těžko přístupných míst.

Pohodlná kontrola ve všech situacích
Univerzální design modelů IPLEX RX a RT nabízí pohodlné 
použití téměř všem. Otočné držadlo umožňuje monitor 
postavit a dovolí vám umístit videoskop do optimální 
polohy. Video výstup pro připojení k externímu monitoru 

u modelů IPLEX RX a RT umožňuje inspekce ve skupině 
nebo ze vzdálených míst. Mimoto IPLEX RX a RT může 
být přenášen pomocí ramenního pásu nebo nasazen na 
stativ.

IPLEX RX vynesen po žebříku pomocí ramenních popruhů

Stejný obraz je sdílen mezi dva operátory s externím monitorem připojeným do 
IPLEX RX

Kompaktní a uspořádaný tvar je jednoduché nosit v jedné ruce

IPLEX RX posazen na plošině pomocí otočného držadla pod úhlem kdy je obraz 
ideálně zobrazený.
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Ovládací rukojeť nabízí více jak 14 funkcí, přístupných přímými tlačítky. Intuitivnní menu modelu IPLEX RX ukazuje volby pro překrytí snímku

Natáčení konce sondy pomocí funkce TrueFeelTM nabízí jedinečnou kontrolu nad 
pohybem sondy.

Plynulé a přesné přiblížení k cíli kon-
troly
Inovativní technologie natáčení konce sondy umožňuje 
plynule a přesně navigovat sondu během kontroly. 

Vylepšený systém natáčení TrueFeelTM umožňuje ovládat 
natočení sondy jemnými dotyky joysticku. 

Sonda je navržena pomocí technologie Tapered FlexTM s 
proměnlivou tuhostí sondy. 

Rychlé a snadné ovládání
Nejběžnější činnosti jako je natáčení sondy, nastavení 
obrazu a nahrávání může být lehce aktivováno stisknutím 
vyhrazených kláves pro rychlý přístup na ovládací 
rukojeti. Nastavení menu u modelů IPLEX RX a RT je 
zjednodušeno pro snadnou a rychlou činnost. 

Ikony uživatelsky přívětivého menu
Všechna menu modelů IPLEX RX a RT jsou zobrazovány 
snadno pochopitelnými ikonami. Inspektor může intuitivně 
rozpoznat menu a efektivně spustit požadované vlastnosti 
nebo nastavení.
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DÉŠŤ SLUNEČNÍ PAPRSKY PRACH

Robustní a odolný 
pro spolehlivý výkon i v drsných podmínkách 

Odolnost vůči jakémukoliv počasí
Modely IPLEX RX a RT jsou v souladu s mezinárodně 
uznávanými normami americké armády (MIL-STD-810F/G 
a MIL-STD-461F)* stejně jako s IP55. Lze je používat 
v náročných prostředích, jako je déšť/prach s větrem, 
vysoká vlhkost a mrznoucí déšť. Navíc monitor pro použití 
za denního světla se svou obrazovkou s nízkým odrazem 
reprodukuje jasný a kontrastní obraz i za nejjasnějšího 
slunečního svitu.

Robustní systém
IPLEX RX a RT prošly zkoušky rázem zahrnující vibrace a 
pád z výšky 1,2 m.

Robustní systém vyhovující vojenským standardům vydrží 
také hrubé zacházení a zaručuje spolehlivý provoz v 
obtížném prostředí.

Vysoce odolná sonda
Operátoři musí často kontrolovat objekty uvnitř úzkých 
cest s drsným nebo ostrým povrchem. Sondy modelů 
IPLEX RX a RT odolné proti promáčknutí jsou vybaveny 
wolframových vnějším opletením s jemnější strukturou 
opletu, které poskytuje zvýšenou ochranu proti oděru.

Navíc zaváděcí sonda modelu IPLEX RX vydrží teploty až 
do 100 °C. Senzor vysoké teploty upozorní slyšitelným 
pípnutím a zobrazí vizuální varování, pokud sondě hrozí 
přehřátí.

Speciálně zpracovaný wolframový oplet

*dle strany 11 MIL-STD poznámek
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Stereo měření pro spolehlivou inspekci (bude dostupné v květnu, 2014)

Naše pokročilá technologie stereo měření nabízí 
výjimečnou spolehlivost a přesnost při kontrolách. 
Zachycením obrazu přes dvě paralaxní čočky umožňuje 
model IPLEX LX přesné měření téměř jakéhokoliv objektu 
v jakémkoliv úhlu.

Naše unikátní funkce Spot-RangingTM u modelu IPLEX 
RX, jediný nástroj pro měření vzdálenosti od špičky sondy 
k objektu v oboru, naviguje špičku sondy na optimální 
vzdálenost od objektu. 

Zobrazení instruktážního manuálu 
kontroly
IPLEX RX má funkci zobrazovat PDF dokumenty. Namísto 
vytištěných inspekčních manuálů a snímků, můžete vidět 
oba zároveň na displeji IPLEX RX. Tato unikátní funkce 
urychluje a zefektivňuje kontrolu. 

Asistenční software InHelpTM

Software InHelpTM slouží ke zpracování dat z průběhu 
kontroly a jejich export do předpřipraveného reportu*. Tato 
provázanost kontroly a výstupní zprávy* výrazně zvyšuje 
efektivitu a snižuje obtížnost kontroly.

Pokročilá funkčnost 
poskytuje vynikající přesnost a pracovní efektivitu

Volitelné generování reportů 

*Generování reportů funkce je možnost

Zobrazení porovnání mezi kontrolovanou částí a PDF dokumentem

Princip technologie stereo měřeníMěření hloubky s IPLEX RX stereo měřením
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Funkce a technické údaje modelů IPLEX RX/RT*

VARIANTY SONDY
IPLEX RX označení modelu IV9420RX IV9435RX IV9620RX IV9635RX IV9650RX*1 IV9475RX*1

IPLEX RT označení modelu IV9420RT IV9435RT IV9620RT IV9635RT IV9650RT*1 IV9475RT*1

Průměr sondy φ4.0 mm (0.157 in.) φ6.0 mm (0.236 in)

Délka sondy 2.0 m (6.6 ft) 3.5 m (11.5 ft) 2.0 m (6.6 ft) 3.5 m (11.5 ft) 5.0 m (16.4 ft) 7.5 m (24.6 ft)

Vnější povrch Vysoce odolné wolframové opletení

Flexibilita sondy Konstantní
tuhost

Tapered FlexTM sonda se zvyšující se
flexibilitou sondy směrem k jejímu konci..

Úhel natočení
nahoru/dolů/doprava/doleva

130° 130° 150° 130° *1 *1

Přibližná hmotnost systému 
(s baterií)

2.9 kg (6.4 lb) 3.0 kg (6.6 lb) 3.1 kg (6.8 lb) 3.2 kg (7.1 lb) *1 *1

*1. Bude dostupné v květnu, 2014

IPLEX RX IPLEX RT

SONDA

Mechanika natáčení Vylepšené natáčení špičky sondy TrueFeelTM s manuálním natáčením pomocí elektroniky

Teplotní senzor 2fázový indikátor pro varování o vysoké teplotě N/A

Osvětlení LED diody s ultravysokou intenzitou

Blokovací mechanismus optického adaptéru Dvojitý závit s těsněním pomocí O-kroužku

PŘÍRUČNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA
Rozměry (Š x H x V) 365 mm x 93 mm x 192 mm (14.4 in. x 3.7 in. x 7.6 in.)

Hmotnost Přibližne 1.0 kg

Tlačítka pro rychlý přístup Následující funkce mají přiřazená tlačítka pro rychlý přístup, přepínače nebo joysticky na ruční 
ovládací jednotce: Řízení natočení sondy, nastavení obrazu, záznam snímků/videa, přístup do Menu

HLAVNÍ JEDNOTKA

Rozměry (Ś x H x V) 227 x 64 x 189 mm
Maximální rozměry: 239 x 99 x 215 mm 

LCD monitor 6,5 palcový LCD monitor pro použití za denního světla, antireflexní typ

Zdroj napájení Baterie: jmenovité napětí 10,8 V, 120 minut provozu. 
Napájení ze sítě: 100 V až 240 V, 50/60 Hz (s dodávaným AC adaptérem)

Výstupní konektor VGA

USB konektor Konektor A, standardy verze 2.0

SOFTWAROVÉ OVLÁDÁNÍ
Ovládání obrazu 5x digitální zoom, 10 stupňů ovládání jasu

Nastavitelné ovládání zisku 3 stupňové nastavitelné ovládání zisku s exkluzivní 
technologií vyrovnání úrovně jasu WiDERTM N/A

Nastavení ostrosti 4 stupňové nastavení ostrosti N/A

Nastavení saturace 3 stupňové nastavení sycení barev N/A

Možnosti textu na displeji 30 znakový displej na titulky

FUNKCE SPRÁVY NAHRÁVÁNÍ
Nahrávací medium USB flash disk (1GB standardně, kompatibilní s doporučeným USB flash zařízením)
Překrytí Volitelný 30znakový titulek s datem, časem a nastavením systému.
Displej s náhledy obrázků Nahrané snímky lze zobrazit jako náhledy.

Nahrávání snímků
Rozlišení - V 768 x Š 576 (pixelů)
Formát nahrávání - komprimovaný formát JPEG
Velikost jednoho snímku - přibližně 300kB (přibližně 3.400 obrázků v 1GB paměti)

Nahrávání videa
Rozlišení - V 640 x Š 480 (pixelů)
Formát nahrávání – formát AVI MPEG-4, Lze přehrát v aplikaci Windows Media Player.
Velikost jednoho videa – přibližně 500 kB za sekundu (přibližně 30 minut v 1 GB paměti)

FUNKCE STEREMO MĚŘENÍ - VOLITELNÁ FUNKCE PRO IPLEX RX* (bude dostupné v květnu, 2014)

Vzdálenost Vzdálenost mezi dvěma body

Vzdálenost bodu od přímky Kolmá vzdálenost mezi bodem a uživatelem definovanou přímkou

Hloubka Ortogonální hloubka/vzdálenost mezi bodem a uživatelem definovanou plochou

Plocha/přímky Vícebodové měření obvodu a plochy

*Funkce stereo měření jsou k dispozici rozšířením modelu IPLEX RX
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Optické parametry optických adaptérů

V SOULADU SE STANDARDEM MIL-STD

Výkon v provozním prostředí potvrzen následujícími testy MIL-STD-810F/G a MIL-STD-461F.
Záruka se nevztahuje na poškození mimo níže uvedené podmínky. Informujte se u obchodního zástupce.

Typ Metoda

Vibrace MIL-STD-810F, metoda 514.5, procedura I (obecný test vibrací)

Šok MIL-STD-810G, metoda 516.5, procedura IV (test upuštění při přenášení)

Odolnost vůči vodě MIL-STD-810F, metoda 506.4, procedura I (test deštěm a deštěm s větrem)

Vlhkost MIL-STD-810F, metoda 507.4

Slaná mlha MIL-STD-810F, metoda 509.4

Písek a prach MIL-STD-461F, RS-103, (test citlivosti vůči záření v nekovových podmínkách nad palubou lodi)

Ledový/mrznoucí déšť MIL-STD-810F, metoda 511.4, procedura I (test provozu ve výbušném prostředí)

Elektromagnetická interference (EMI)*1 MIL-STD-810G, metoda 510.4, procedura I (test foukání prachu)

Výbušné prostředí MIL-STD-810F, metoda 521.2

*1. Bez IV9675RX and IV9675RT.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí
Sonda

Ve vzduchu:  –25 ºC až 100 ºC (–13 ºF až 212 ºF) IPLEX RX 
–25 ºC až 80 ºC (–13 ºF až 176 ºF) IPLEX RT

Ve vodě: 10 ºC až 30 ºC (50 ºF až 86 ºF)

Jiné části než uvedené výše Ve vzduchu: –10 °C až 40 °C (14 °F až 104 °F) s baterií
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) s AC adaptérem

Relativní vlhkost Všechny části 15 % až 90 %

Odolnost vůči kapalinám Všechny části Provozuschopnost při vystavení strojnímu oleji a 5 % solnému roztoku.

Voděodolnost
Sonda

Odolnost proti tlaku vody:
Série IV94 — Až do tlaku odpovídajícího hloubce vody 3,5 m
Série IV96 — Až do tlaku odpovídajícího hloubce vody 7,5 m

Jiné části než uvedené výše Provozuschopnost za větru s deštěm (oddíl s baterií musí být uzavřený).
Neschopnost provozu pod vodou.

VARIANTY OPTICKÝCH ADAPTÉRŮ

6,0 MM OPTICKÉ ADAPTÉRY

AT40D-
IV96

AT80D/
NF-IV96

AT80D/
FF-IV96

AT120D/
NF-IV96

AT120D/
FF-IV96

AT80S-
IV96

AT120S/
NF-IV96

AT120S/
FF-IV96

Optický 
systém

Zorné pole 40º 80º 120º 80º 120º

Směr pohledu Přímý Stranový

Hloubka 
ostrosti*1

200 to ∞ 
mm 9 to ∞ mm 35 to ∞ 

mm
2 to 200 

mm
19 to ∞ 

mm
15 to ∞ 

mm 1 to 25 mm 3 to ∞ mm

Distální 
konec

Vnější průměr*2 ø6.0 mm

Distální konec*3 18.4 mm 18.9 mm 18.8 mm 18.9 mm 18.8 mm 24.2 mm

4,0 MM OPTICKÉ ADAPTÉRY STEREO OPTICKÝ ADAPTÉR (4,0MM A 6,0MM)*4

AT80D/
FF-IV94*4

AT120D/
NF-IV94

AT120D/
FF-IV94

AT100S/
NF-IV94

AT100S/
FF-IV94

AT50D/ 
50D-IV94

AT50S/ 
50S-IV94

AT60D/ 
60D-IV96

AT60S/ 
60S-IV96

Optický 
systém

Zorné pole 80º 120º 100º 50º/50º 60º/60º

Směr pohledu Přímý Stranový
Přímý/
Přímý

Stranový/
Stranový

Přímý/
Přímý

Stranový/
Stranový

Hloubka 
ostrosti*1

35 to ∞ 
mm

2 to 200 
mm

17 to ∞ 
mm

2 to 15 
mm

8 to ∞ 
mm

*4 *4 *4 *4

Distální 
konec

Vnější průměr*2 ø4.0 mm ø4.0 mm ø6.0 mm

Distální konec*3 19.0 mm 21.7 mm *4 *4 *4 *4

*1. Označuje optimální ohniskovou vzdálenost od špičky adaptéru. 
*2. Adaptér lze vložit do...4,0 mm nebo 6,0 mm zdířky, když je namontován na sondu. 
*3. Označuje délku pevné části vzdáleného konce sondy po namontování. 
*4. Bude dostupné v květnu, 2014. 
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Baterie Li-ion  
NC2040NO29
CH5000C (americký typ)/
CH5000X (evropský typ)
Baterie zajišťuje dlouhotrvající provoz.

Adaptér pro napájení ze sítě
Modely IPLEX RX a RT lze používat s napájením ze 
sítě nebo s baterií.

Vodící trubice pro sondu o průměru 6,0 mm 
MAJ-1825-75
Chrání sondu a usnadňuje zavádění sondy do 
potrubí větších průměrů. K dispozici pro sondy o 
průměru 6mm v délce 7,5m. 

Sada tuhých nastavců
MAJ-1253 (pro 6,0 mm sondu)
MAJ-1737 (pro 4,0 mm sondu)
Sady jsou k dispozici pro 6,0 mm a 4,0 mm sondy. 
Každá sada se skládá ze tří pevných trubic o 
délkách 250 mm, 340 mm a 450 mm. 

Optické adaptéry
Široká škála IPLEX RX a RT optických  adaptérů 
splňuje požadavky všech typů aplikací.

www.olympus-ims.com

For enquiries - contact
www.olympus-ims.com/contact-us

hsvsales@olympus.co.uk   

E-mail: info-industrial@olympus.cz

Společnost  je certifikována podle ISO9001/ISO14001.
Všechny technické údaje se mohou bez upozornění změnit. 
Všechny značky jsou ochranné známky a registrované ochranné známky svých vlastníků a třetích stran.
Copyright © 2013 Olympus Corporation

V případě dotazů kontaktujte
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