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Phasec 3  
 
- detektor z řady defektoskopů 

 
V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby 

železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny aplikace v metodě vířivými 

proudy. Phasec 3 nabízí plnou funkčnost fáze v ultra-kompaktním přenosném balení. 

 

 

Snadné čtení a odečítání 
Phasec 3 Series využívá ¼ VGA TFT velký, jasný barevný displej, s možností výběru z osmi 

barevných kombinací, takže lze čitelnost optimalizovat pro konkrétní situace, podle osobního 

vkusu. Na rozdíl od monochromatických displejů, které jsou závislé na teplotě, není nutné 

upravovat kontrast, když teplota na displeji stoupá. Na displeji s vysokým rozlišením a 

velkými a jasnými textovými fonty, lze také přidat spolu se srozumitelností nástrojů, proto 

provozovatelé již nebudou muset používat zatemnění a nehrozí rozmazání snímků. 

 

 

Snadný výklad 
Barevné kódování je klíčem k usnadnění signálu u nové řady defektoskopů. Pro každý kanál 

je přidělena vlastní barva, barevné kódování používá pro zvýraznění specifické údaje, aby 

byla jednodušší, spolehlivější a rychlejší interpretace zobrazených signálů.  Barvy je možno 

rozlišit rastrem ze signálu a různé barvy mohou být použity pro srovnání uložených a 

aktivních stop. Operátoři mají také volbu režimu zobrazení fáze roviny, Y / t nebo 

sloupcového grafu, to tedy dále usnadňuje a posiluje interpretace. 
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Lehký, robustní a přenosný 
Přenositelnost je hlavní rys přístroje Phasec 3 Series. Přístroje váží jen 1.1 kg, včetně baterie 

(je velikosti zhruba malé knihy). Každý přístroj je v provedení v těžkém, robustním pouzdru a 

nástroje vestavby byly navrženy tak, aby odolaly vlhké, tropické nebo slané atmosféře. I když 

je zde velký displej přístroje, baterie „Phasec“ přístroje umožňuje pracovat po dobu až 6 

hodin bez žádných, nežádoucích účinků na paměť jako u tradičních baterií. Dále byl přístroj 

speciálně navržen tak, aby byla možná zaměnitelnost příslušenství, jako jsou kabely sond, u 

zkušebních kusů, čímž se snižuje množství potřebného příslušenství při inspekcích. 

 

 

 

Uživatelsky přívětivý a všestranný 
Ovládací prvky přístroje Phasec 3 Série jsou založeny na Lokátoru Phasec Serie a 

uživatelském rozhraní. V důsledku toho mohou provozovatelé se znalostí těchto nástrojů 

ovládat přístroj během několika minut. 

Každý přístroj má systém menu, který je snadno čitelný a umožňuje navigaci. Jeho provoz je 

intuitivní. Nastavení „set up“ jsou rychlé. Mohou být uloženy a lze je kdykoliv vyvolat. 
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Klíčové vlastnosti a výhody 
• Pokročilý barevný LCD displej umožňuje snadné prohlížení ve všech okolních světelných 

podmínkách. 

• Signál barevného kódování zvyšuje výklad signálu a stopových odvolání, režim umožňuje 

snadné srovnání. 

• Displej může být ve fázi plánování Y / t nebo zobrazení sloupcových grafů. 

• Přístroj umožňuje snadné připojení počítače s integrovaným připojením USB a rychlou 

výměnu dat pomocí správce softwaru. 

• Pomocí nástroje pro zvýšení paměti lze uložit až 200 nastavení „set-ups“ a 200 stop. 

• Nízká hmotnost, přístroje je přenosný, životnosti baterie až šest hodin. 

• Kompatibilní se všemi běžně používanými sondami pro vířivé proudy. 

 

Vestavěný software s velkou pamětí a USB připojením 
Přístroj Phasec 3 Series je kompatibilní s naším unikátním systémem Windows s balíčkem 

zpráv, pro školení PC, který umožňuje operátorům stažení obou datových sad a obrázky pro 

účely reportů. 

Menu na obrazovce umožňuje všechny funkce, které musí být nastaveny a uloženy v paměti, 

která má kapacitu 200 sad a 200 stop. 

Nedílnou součástí je USB port, který umožňuje rychlý přenos dat s vedoucím softwarem. 

Jakmile jsou data přenesena do počítače, lze je snadno použít k vyhotovení zpráv, pro tisk a 

archivaci. 

 

Pokročilé Alarmy 
Přístroj Phasec 3 Series detektor je vybaven digitálním poplašným systémem, aby se 

zabránilo přehlížení chyb. Alarmy, které mohou být zvukové, obrazové nebo obojí, pokrývají 

celou obrazovku a mohou být nakonfigurovány tak, aby splnil specifické požadavky. 

Virtuální LED displej také ukazuje místo, kde je oblast aktivního alarmu. 

 

 

Digitální preciznost 
Přístroj Phasec 3 Series  je z řady nástrojů, které obsahují řadu přesných digitálních vlastností, 

což povede k lepší kontrole kvality. Patří mezi ně: 

 

• Pokročilé filtrování 

• Vysoká přesnost frekvence a nastavení filtru 

• Automatické vyvážení s automatickou zátěží a výběrem 

• Automatické vypnutí  

• Nastavení balance (1 stisknutí) 

• Sledování a záznam 
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POUŽITÍ: 

- Letectví 

• Inspekce spojovacích otvorů 

• Měření vodivosti 

• Tepelný odhad škod 

• Inspekce povrchových trhlin 

• Vícevrstvá inspekce 

• Detekce koroze 

• Měření tloušťky povlaku  

• Inspekce kol 

 

Automobilový průmysl 

• Inspekce kol 

• Měření vodivosti 

• Třídění materiálů  

 

Další 

• Žebříky pro hasiče a řezné nástroje 

• Železniční tratě 

• Kontrola vězeňských tyčí 

 

Petrochemický průmysl a energetika 

• Kontrola svarů 

• Inspekce trubek a potrubí 

• Měření vodivosti 

• Měření tloušťky povlaku  

 

Výroba 

• Měření vodivosti 

• Třídění kovových materiálů 

• Inspekce trubek a potrubí 

• Vady povrchů a lámání 
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Technická specifikace: 
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Ostatní modely: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


