MENTOR VISUAL IQ
Mentor Visual iQ er et banebrytende system på markedet for avanserte digitale fleksible boroskop. MViQ er
kompakt og meget robust og oppfyller kravene for IP55 / IP67, MIL STD 461F og MIL STD 810G. Enheten
tilbyr mange funksjoner som vil bidra til et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger i tillegg til forbedret
inspeksjonsproduktivitet. MViQ systemet er bygget på en helt ny plattform. Systemet er så fleksibelt at man
kan oppgradere alle modellene enten med enkeltvise deler/funksjoner eller en hel pakkeløsning.
Det er mulig å koble til 4.0mm, 6.1mm og 8.4mm væsketette 2-lags wolfram innføringsslanger med
varierende arbeidslengder i tillegg til boroskopadapter for tilkobling til stive boroskop. Bildesignal kommer
fra et lysfølsomt SUPER HAD CCD fargekamera plassert på tuppen av innføringsslangen, som gir
krystallklare bilder og video på active matrix XGA LCD fargeskjerm. MViQ har en logisk sammenheng
mellom styring og bilde som bidrar til enkel og effektiv orientering i inspeksjonsobjektet.
Kontrollenheten er enkelt å betjene enten ved bruk av berøringsskjerm med skjermtastatur eller
ergonomisk joystick og knapper. Systemet er også tilrettelagt for oppkobling av (trådløst) mus og tastatur.
Dette grensesnittet muliggjør raskere navigasjon, presis plassering av markører og skrive rett på skjermen.
Wi-Fi og Bluetooth 4.0 er tilgjengelig for trådløs dataoverføring, styring og videostream funksjon.
Funksjoner som ANR (adaptive noise reduction) og HDR (high dynamic range) sørger for optimalt grunnlag
for inspeksjonsrapportene. Temperaturvarslingssystem for overopphetingsværn er integrert. Enheten
leveres med 2 timers lithium batteri som standard.

Skade på flyskrog

Skade i 30mm Bushmaster kanonrør

System med stor transportkoffert

System med liten transportkoffert

Mentor Visual iQ Inspect Leveres med fast innføringsslange.
Modellen kan ved behov oppgraderes med enten enkelt deler/funksjoner eller
pakkevis til henholdsvis Touch eller Analyze.
Mentor Visual iQ Touch Utskiftbare innføringsslanger.
Berøringsskjerm.
Programutvidelse for menystyrt inspeksjon, MDI 2.0 inkludert.
Modellen kan ved behov oppgraderes med enten enkelt deler/funksjoner eller
pakkevis til henholdsvis Analyze.
Mentor Visual iQ Analyze Utskiftbare innføringsslanger.
Berøringsskjerm.
Programutvidelse for Menystyrt Inspeksjon, MDI 2.0 inkludert.
Programutvidelse for 3D Phase og 3D stereomåling inkludert.

Programutvidelse for Probability of Detection, POD inkludert.
Programutvidelse for Area Plain Measurement inkludert.
Programutvidelse for Inspection manager Re-measurement PC software inkludert.

VIDEOER


NEDLASTBARE DOKUMENTER
MViQ with TrueSight
MViQ with TrueSight Specsheet
Mentor Visual iQ brosjyre
Retrival Tools
MViQ manual, rev h

DACON AS
Norges ledende leverandør av lykter og portabel belysning for profesjonelt bruk, transportkasser, portable vifter,
inspeksjonsutstyr for visuell tilstandskontroll, man-overbord ombordtakningssystemer mm.
Personvernerklæring

AVDELINGER
Lykter & PeliCase
Inspeksjonsutstyr
Dacon Rescue Equipment
Dykk & undervannsteknologi
Dacon Services AS
Dacon Inspection Technology BV
Dacon Inspection Services Co., Ltd

ADRESSE
Dacon AS
Durudveien 35
1344 Haslum, Norway
Telefon: 21 06 35 00

E-post: lykter@dacon.no, inspeksjon@dacon.no, rescue@dacon.no, dykk@dacon.no

DACON ER ISO-SERTIFISERT
Dacon AS er sertifisert i ht. NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 (sertifikat nr 956).
Flere sertifiseringer

