
Detektor vad

EPOCH 6LT

Přenosný detektor vad EPOCH® 6LT
Inspekce na výši

• Minimum prostojů
• Bezpečnost
• Přenosnost



Nedělejte kompromisy u kontrolních možností svého detektoru vad. Kontrolní pracovníci, 
kteří pracují v závěsu na laně, nebo dávají přednost vysoké mobilitě, mají možnost 
používat nový přístroj, který je malý a snadno přenosný. Detektor vad EPOCH® 6LT nabízí 
kombinaci výkonného ultrazvukového přístroje a ergonomického provedení na míru 
pracovníkům v závěsu na laně nebo vyžadujícím vysokou mobilitu.

Žádné kompromisy
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Spolehlivý detektor vad 
jako na dlani
Komfort 
S hmotností pouhých 890 g a distribucí 
váhy směrované do místa úchopu

Snadné používání 
Otočný volič a jednoduchá tlačítka umožňují 
snadnou navigaci i s nasazenými rukavicemi

Přehledná a jasná obrazovka 
Snadno viditelné A-snímky i při stížených světelných 
podmínkách

Odolnost a spolehlivost 
Splňuje požadavky normy IP65/67 a byl podroben 
zkouškám odolnosti proti pádu

Ovládání otočným voličem
Snadná úprava parametrů

Pohodlné držení v ruce
Možnost držení přístroje 
v jedné ruce

Konektory s ID 
se středovým kolíkem
Rychlejší nastavení pro dvouprvkové 
snímače pro měření tloušťky

Otočný displej
Zobrazení na výšku 
nebo na šířku

Ovládání pomocí přehledných tlačítek
Efektivní navigace

¼-20 
závitová vložka
Připojení k příslušenství značky 
Olympus a jiných výrobců
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Využijte naplno výhody přenosnosti
Práce s detektorem vad EPOCH® 6LT je snadná a intuitivní. Díky tomu můžete věnovat více času inspekcím a méně 
úpravě parametrů přístroje. Primární obrazovka je velkým optimalizovaným displejem pro A-snímky, na které naleznete 
odkazy na běžně používané funkce. V kombinaci se zdokonaleným postupem při snímání mohou uživatelé provádět 
inspekci bez nutnosti používat velké množství tlačítek a rozsáhlého nastavení. Pokud budete potřebovat přejít do některé 
nabídky, přehledné ikony vám umožní najít přesně tu funkci, kterou hledáte. 

I přes malé rozměry nabízí detektor vad EPOCH 6LT všechny potřebné funkce pro splnění požadavků na prakticky 
všechny standardní ultrazvukové inspekce a nabízí možnost lepšího připojení. 

EPOCH® 6LT nabízí funkce, díky kterým mohou zůstat pracovníci v závěsu na lanech v bezpečí i při náročné inspekci. 
Příslušenství pro závěs na laně umožňuje pracovníkům upevnit si přístroj páskem k noze nebo postroji, a mít tak ruce 
volné pro další práci. Díky tomu můžete otáčet při inspekci obrazovku přístroje do orientace na výšku, a zlepšit tak 
viditelnost při A-snímání a čtení údajů po připevnění k noze. Po zajištění jednotky můžete měnit jednou rukou parametry, 
a mít tak druhou ruku volnou na práci se sondou nebo k udržování rovnováhy a bezpečí. 

Uživatelské rozhraní je optimalizováno k ovládání jednou rukou, takže je možné parametry inspekce měnit jednou rukou 
bez nutnosti přerušit práci se sondou. Detektor vad EPOCH 6LT je kompatibilní s širokou paletou příslušenství značky 
Olympus i ostatních výrobců díky využití ¼-20 závitové vložky, a je proto vysoce flexibilní. 

Prostředí inspekce v závěsu na laně

Námořní plošina 
Detektor vad EPOCH 6LT je 
dokonalým nástrojem pro inspekci 
ropných plošin vystavených agresivní 
korozi.

• Volitelný korozní softwarový modul 
umožňuje rychlé a efektivní snímání

• Snadné použití v závěsu z námořní 
plošiny

Větrné turbíny za 
provozu 
Pracovníci, kteří často prověřují 
větrné turbíny a lopatky za chodu, 
vyžadují ke své práci všestranný 
detektor vad.

• Špičkové funkce pro akustické 
měření a určování velikosti vad ve 
svařovaných spojích věže

• Intenzivní impulzy a vysoký poměr 
signálu vůči šumu potřebné 
k inspekci kompozitních lopatek

Mosty a konstrukční 
ocel
Mosty a konstrukční ocel je 
nutné kontrolovat kvůli zajištění 
bezpečnosti.

• Přístroj nabízí všechny nezbytné 
funkce pro inspekce v souladu 
s normou AWS včetně volitelné 
kalkulačky hodnot svaru AWS 
D1.1/1.5

• Součástí jsou funkce DAC/TCG a 
DGS/AVG pro flexibilní inspekce 
svarů a základního materiálu

Intuitivní navigace: snadná a rychlá navigace díky 
dvěma obrazovkám s rozhraním využívajícím ikony

Optimalizováno k práci jednou rukou: hardware 
a software je navržen tak, aby podporoval manipulaci 
jednou rukou, takže pracovník může druhou ruku využívat 
k práci se sondou

Pokrokové možnosti detekce vad: všechny základní 
funkce detektoru vad EPOCH 650 splňují požadavky 
stanovené normou EN12668-1:2010 

Rychlé snímání vad způsobených korozí: volitelně 
dostupný software pro inspekci koroze přináší kombinaci 
jednoduchého používání sondy pro měření tloušťky 
a flexibility detektoru vad společně s ID sondy vázaným na 
středový kolík pro rychlejší nastavení

Vždy ve spojení: volitelné bezdrátové připojení LAN 
(Wi-Fi) nabízí možnost zálohování dat při práci, stahování 
nastavení, efektivní řízení firemních přístrojů a špičkové 
aplikace v prostředí cloudu Olympus Scientific Cloud

Více funkcí pro práci v terénu
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Špičkové funkce optimalizované 
pro ovládání jednou rukouDostatečně kompaktní i na cesty

Kontrolní pracovníci NDT, kteří pracují v průmyslových odvětvích s velkou měrou mobility, vyžadují lehké a výkonné 
vybavení. Detektor vad EPOCH® 6LT je kompaktní a váží pouhých 890 g, nabízí však všechny základní funkce 
oblíbeného detektoru vad EPOCH 650. Detektor vad EPOCH 6LT umožňuje pohodlné ovládání jednou rukou a je 
dostatečně malý na přenášení v brašně s ostatním vybavením.

Prostředí vyžadující inspekci umožňující vysokou mobilitu

Potrubí v provozu
Při kontrole potrubí je nutné obvykle 
ujít velké vzdálenosti, a snadno 
přenosné přístroje jsou tak zcela 
zásadní.

• Detektor vad EPOCH 6LT je lehký, 
s ergonomickým provedením

• Součástí je i software pro dynamické 
určování velikosti defektů, jako je 
DAC/TCG nebo DGS/AVG, vhodný 
pro inspekci svarů, ale také volitelný 
software pro kontrolu výskytu koroze

Kolejiště za provozu
Při kontrole kolejnic je nutné být 
neustále v pohybu, takže oceníte 
detektor vad, který vám poskytne 
všechny nezbytné funkce.

• S intuitivním uživatelským rozhraním 
je detekce vad skutečně efektivní

• Kombinace odolnosti a nízké 
hmotnosti je zárukou úspěchu 
v náročném prostředí inspekce 
kolejnic

Údržba letadel
Při inspekci letadel je nutné mít při 
sobě vždy větší množství přístrojů, 
a snadno přenosný detektor vad 
vám proto přijde vhod.

• Detektor vad EPOCH 6LT je 
kompaktní a snadno jej uschováte 
do brašny společně s ostatním 
vybavením

• Dostatečně účinný generátor 
impulsů a vysoký poměr signálu vůči 
šumu umožňuje provádět inspekci 
kompozitních krytů letadla 

Detektor vad EPOCH 6LT vychází ze  stejné digitální architektury, jako detektor vad EPOCH® 650, díky které vám přináší 
flexibilní a špičkové funkce pro generování impulzů/příjem, se kterými lze provádět i ty nejnáročnější inspekce defektů.

Standardní funkce softwaru
• Dynamické křivky DAC/TVG: umožňujíc srovnání echo 

signálů s křivkou DAC nebo referenčním echem

• DGS/AVG: umožňuje srovnání echo signálů s grafem DGS/
AVG

Vyšší všestrannost: 
volitelné funkce softwaru 
• AWS D1.1 a D1.5: přináší dynamické hodnocení indikace v 

případě inspekcí AWS

• Korozní modul: umožňuje automatické rozpoznání sondy, 
automatické řízení zesílení (AGC), nabízí algoritmus pro 
měření za použití sondy pro měření tloušťky, skutečnou 
korekci dráhy ve tvaru V a automatické „nulové měření“

• Tlumení koncového echa: tlumení koncového echa u 
zadního dílu podle oblasti měření definované hradlem 2

Efektivní správa dat
• Kompatibilní s programem GageView® Pro určeného ke 

komunikaci s počítačem

• Export souborů prostřednictvím bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi) 
nebo na vyjímatelnou jednotku USB 

• Podpora souborů ve formátu bitmap (BMP), hodnot 
oddělených čárkou (CSV) a PDF

Připojení a podpora cloudu
Detektor vad EPOCH 6LT nabízí připojení ke cloudu. 
Připojte svůj detektor vad ke cloudu Olympus Scientific 
Cloud za pomoci volitelného USB dongle pro připojení 
Wi-Fi, díky kterému budete moci využívat propracovaných 
cloudových nástrojů, jako je např.: 

• bezdrátová aktualizace firmwaru,

• zálohování a archivace souborů,

• vzdálený přístup a správa souborů.

Správa souborů v cloudu zahrnuje všechny typy souborů 
EPOCH 6LT, stejně jako exportované formáty hlášení  
a obrazové soubory. S touto schopností sdílet data na 
dálku je hlášení a sdílení výsledků inspekce snadnější,  
než kdy dříve.

Generátor impulsů/přijímač
Přístroj je standardně vybaven pokrokovými funkcemi pro 
detekci vad, jako je např.: 

• Generátor impulsů v laditelné vlně s obdélníkovým průběhem 
PerfectSquare™

• Digitální přijímač ve vysokém dynamickém rozsahu

• Osm (8) 100% digitálních sad filtrů 

• Automaticky nebo ručně nastavitelná opakovací frekvence 
(PRF) od 10 Hz do 2 000 Hz

• Generátor impulsů s napětím od 100 do 400 V

• Amplituda rozlišení do +/- 0,25 % 

• Pět upravitelných forem digitálního měření
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Technické parametry detektoru EPOCH® 6LT

Všeobecné

Jazyky uživatelského rozhraní angličtina, španělština, francouzština, němčina, 
japonština, čínština, portugalština, ruština, italština

Připojení sond LEMO 00

Uložení dat 100 000 ID v přístroji

Typ a životnost akumulátoru Jedna standardní li-iontová baterie s životností 6 hodin

Požadavky na zdroje napájení Napájení ze střídavé sítě: 100 V až 120 V, 200 až 240 V, 
50 Hz až 60 Hz

Typ displeje Plnobarevný transflektivní displej LCD VGA (640 × 
480 pixelů), obnovovací frekvence 60 Hz

Rozměry displeje (š x v, úhl.) 117 mm × 89 mm, 146 mm

Celkové rozměry ((š x v x h) 209 mm × 128 mm × 36 mm, 58 mm v oblasti rukojeti  

Hmotnost 890 g, včetně li-iontového akumulátoru

Vstupy/výstupy přístroje

Porty USB (1) USB 1.1, plná rychlost, hostitelský (typ A)
(1) USB 2.0, plná rychlost, klientský (typ Mini B)

Video výstup 1 výstup pro digitální video

Klasifikace použitelnosti v okolním prostředí

Krytí IP Krytí proti vniknutí (IP) navrženo pro soulad s normou 
IP67 (těsnost proti prachu a při ponoření do vody) 
a IP65 (těsnost proti prachu a stříkající vodě) podle 
znění IEC 60529-2004 (stupně ochrany podle použitého 
krytí – kód IP).

Výbušná atmosféra MIL-STD-810F, metoda 511.4, postup 1.

Zkouška odolnosti proti nárazu MIL-STD-810F, metoda 516.5, postup I, 6 cyklů na 
každou osu, 15 g, 11ms poloviční sinus.

Zkouška vibrací MIL-STD-810F, metoda 514.5, postup I, příloha C, 
obrázek 6, obecná expozice: 1 hodina na každou osu.

Provozní teplota -10 °C až 50 °C

Skladovací teplota akumulátoru 0 °C až 50 °C

Generátor impulsů

Generátor impulsů Laditelná vlna s obdélníkovým průběhem

PRF (Opakovací frekvence) 10 Hz do 2000 Hz v krocích po 10 Hz

Nastavení energie 100 V, 200 V, 300 V nebo 400 V 

Šířka impulsu Nastavitelné od 25 ns po 5 000 ns (0,1 MHz) při použití 
technologie PerfectSquare™

Tlumení 50, 400 Ω

Přijímač

Zesílení 0 až 110 dB

Maximální vstupní signál 20 Vp

Vstupní impedance přijímače 400 Ω ± 5%

Šířka pásma přijímače 0 až 26,5 MHz při −3 dB (standardní verze)

0,2 až 26,5 MHz při −3 dB (verze vyhovující normě 
EN12668)

Nastavení digitálního filtru 8 digitálních sad filtru (standardní verze) 

7 digitálních sad filtru (verze vyhovující normě EN12668)

Usměrňování celá vlna, kladná poloviční vlna, záporná poloviční vlna, RF

Linearita systému Horizontální: ± 0,5 % FSW

Rozlišení 0,25 % FSH, přesnost zesilovače ±1 dB

Potlačení 0 až 85 % FSH při přírůstcích po 1 %

Měření amplitudy 1,25 až 110 % výšky celé obrazovky

Rychlost měření Ekvivalentní PRF ve všech režimech (jednorázové měření)

Kalibrace

Automatická kalibrace Rychlost, trvalý posun nuly
S přímým paprskem (prvé koncové echo nebo echo-echo)
Šikmý paprsek (dráha zvuku nebo hloubka)

Zkušební režimy Impuls/echo, dvojitá sonda nebo průchodová technika 
(skrz)

Jednotky Milimetr, palce nebo mikrosekundy

Rozmezí 4,31 mm až 6 700 mm při 5 900 m/s

Rychlost 635 m/s až 15 240 m/s

Trvalý posun nuly 0 až 750 μs

Zpoždění zobrazení -10 mikrosekund až 2 203 mikrosekund

Úhel lomu svazku 0° až 85° v přírůstcích po 0,1° s následným skokem 
na 90°

Hradla

Hradla měření 2 zcela nezávislá hradla defektů

Začátek hradla Proměnný v celém zobrazeném rozmezí

Šířka hradla Proměnná od 0,040 mikrosekund po konec uvedeného 
rozmezí

Výška hradla Proměnná od 2 do 95 % výšky celé obrazovky v 1% 
přírůstcích

Alarmy Kladná a záporná mez/křivka, minimální hloubka 
(hradlo 1 a hradlo 2)

Měření

Místa zobrazení měření 5 dostupných poloh (ruční nebo automatická volba)

Hradlo (1, 2) Tloušťka, dráha zvuku, projekce, hloubka, amplituda, 
čas letu, min./max. hloubka, min./max. amplituda, 
měření velikosti na základě použitého režimu

Echo-echo Standardní hradlo 2 – hradlo 1

DAC/TCG Standardní, až 50 bodů, dynamické rozmezí TCG 
110 dB

Speciální režimy DAC Vlastní DAC (až 6 křivek), zobrazení 20–80 %

Korekce pro zakřivený povrch Standardní korekce vnějšího průměru nebo tyče pro 
měření se šikmým paprskem

Softwarové možnosti
EP6LT-AWS (Q1400007):  
Kalkulačka hodnot svaru AWS D1.1/1.5

EP6LT-CORRSN (Q1400008):  
Korozní modul

EP6LT-BEA (Q1400009):  
Hradlo pro tlumení koncového echa

Volitelná příslušenství
BATT-10025-0024 (Q7600001): 
Dobíjecí li-iontový akumulátor
EP-MCA-X:  
Nabíječka přístrojů řady EPOCH / 
adaptér s napájecím kabelem
HNDL-10018-0001 (Q7790068):  
Pásek na zápěstí EPOCH 6LT

EPLTC-C-USB-A-6 (U8840031): 
Kabel USB, mini A > mini B
CASE-10042-0001 (Q7640003):  
Přepravní pouzdro EPOCH 6LT
600-DP (U8780297):  
Ochrana displeje (10 kusů)
EP6LT-KIT-ROPE (Q7790069):  
Sada pro práci na laně EPOCH 6LT
EP4/CH (U8140055):  
Ramenní popruh řady EPOCH

EP6LT-STAND (Q7790070):  
Stolní stojan EPOCH 6LT
EPXT-EC-X:  
Externí nabíjecí kolébka řady EPOCH s 
napájecím kabelem


