
 

 
 

Everest Mentor Flex Видеоскоп™
 

По-бърз 

По-точен  

По-добър 



Оптимизиране 
на работния 
процес 

Толкова е просто 

Като световен лидер в областта на 

дистанционната визуална инспекция (RVI) 

нашето намерение винаги е било да 

предоставяме възможност на 

инспекторите да оптимизират работния 

си процес. 

 

С нарастващото търсене за извършване на 

по -бързи и по -евтини инспекции, без да 

се компрометира точността на 

резултатите, повечето устройства не 

могат да издържат на натиска. 

Комбинирайки мобилността с извънредна 

издръжливост, на това търсене отговаря 

Everest Mentor Flex с функциите, които 

винаги сте искали да имате, за задачите, 

които го изискват - всичко това, за да ви 

помогне да вземате интелигентни 

решения по-бързо. 



 
Интуитивна иновация 

Спестете време, подобрете качеството и 

опростете процеса на вземане на решения 

на всяко ниво.  

Виртуална клавиатура за по-бързи анотации. 

• Многоточков сензорен екран 

позволява мащабиране с жестове 

• Инспекция, насочвана от менюто 

(MDI) подобрява ефективността с 

автоматично маркиране и 

автоматично генериране на отчети. 

   измерване 

Посрещане на изискванията за измерване 

с качество и оценка на дефектите в 

дълбочина. 

• Стерео измерване  осигурява точен 

анализ  

• Сравнително измерване проверява 

бързо приблизителния размер на 

дефектите. 

 Максимално 

 
Прецизна артикулация 

Навигирайте внимателно и точно през 

инспекциите за част от времето и 

разходите. 

• Адаптивна и мощна артикулация. 

• Подобрен артикулационен дизайн 

основан на мощен двигател. 

 
Здрава конструкция 

Очаквайте най -добро представяне дори при 

най -суровите условия на околната среда. 

• Лек, мобилен и ергономичен дизайн. 

• Ултра издръжлив корпус от 

магнезий. 

• Тестван от трета страна. 

 

 

 

 

Ненадмината дигитална 
инспекция 
Вече са възможни по-прецизни и по-ефективни ежедневни инспекции 

с Everest Mentor Flex VideoProbe ™ на Waygate Technologies. И когато 

притежавате отлично качество на изображението за лесно 

идентифициране на дефекти и инструменти, които премахват 

неудобствата, инспекциите стават по -бързи от всякога. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ето така изглежда 
доверието 
Everest Mentor Flex осигурява авангардна яснота на 

изображението TrueSight ™ за по-точни оценки и повишена 

вероятност за откриване (POD). Очаквайте висококачествени, 

детайлни изображения с индикации, които преди това не са били 

откриваеми. Убедете се сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонирайте се за спокойствие 
Времето за престой е скъпо, но с гъвкави предложения за услуги, 

като нашия Flex абонамент и план за визуална грижа, ще имате 

покритие, за да държите Everest Mentor в ръцете си. Защото по -

малкото време на престой означава повече време за работа. 



 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ 

WXGA 

 

             DARK BOOST 

Оценява съдържанието и 

интелигентно регулира нивата, за 

да осветява цифрово по -тъмните 

зони 

 

ЦВЕТНА САТУРАЦИЯ 

Осигурява висококачествени 

изображения с  

ярки нюанси 

 
КОРЕКЦИЯ НА ИЗКРИВЯВАНЕ 

Позволява широка оптика на 

зрителното поле без изкривявания 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ТИП ОПТИКА 

Разнообразие от адаптери за оптични накрайници 

за оптимизиране въз основа на дълбочината на 

полето и посоката на видимост 

                    СВЕТЛИНЕН ПОТОК 

                    Най-добрият в класа светодиод с 

                     бяла светлина 

РЕЗОЛЮЦИЯ НА КАМЕРАТА 

440k-pixel разделителна  

способност на изображението 



Пригответе се за 
по -предвидимо 
бъдеще 
Захранван от InspectionWorks и двулентов Wi-Fi, Everest 

Mentor Flex VideoProbe ™ поддържа безжично прехвърляне на 

файлове и поточно предаване на видео към iOS устройства, 

което води до подобрена ефективност и гъвкавост в работата. 

И независимо от бъдещето, лесните безжични надстройки и 

планираните версии на софтуера гарантират, че ще бъдете 

подготвени за това, което ви очаква. 



 

 

 

 

 

 

 
  ТРАНСПОРТЕН КУФАР 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕЛЕСКОПИЧНО ПОЛЕ КУКА 

 

 

 

 

 

 

 
РАМО РЕМЪК 

 

 

 

 

 

 

 
СТОЙКА 

Извлечете максимума от инспекцията 

С тези добавки можете да увеличите максимално гъвкавостта и 

производителността, като същевременно минимизирате общите 

разходи за собственост на вашето устройство Everest Mentor Flex. 

Независимо от приложението, Everest Mentor Flex може да бъде 

пригоден към голямо разнообразие от калъфи, включително 

използване със свободни ръце, подобряване на ергономичността и 

опростяване. 

 

 

 



Технически спецификации: Уред 
 

Работна температура 

Накрайник -25ºC до 100ºC (-13ºF to 212ºF). Намалена артикулация под  0ºC (32ºF) 

Система -25º до 46ºC (-13ºF до 115ºF). LCD може да изисква период на загряване под  0ºC (32ºF). 

Температура на съхранение -25º до 60ºC (-13ºF до 140ºF) 

Относителна влажност 95% max, без конденз 

Водоустойчив  Световод и накрайник до 14.7 psi (1 bar, 10.2 m of H2O, 33.5 ft of H2O) 

 

  Камера 

Диаметър на сондата 3.9 mm (0.15"), 4.0 mm (0.16”), 6.1 mm (0.24”), 8.4 mm (0.33”) 

  Сензор за изображение 1/6” Цветна SUPER HAD™ CCD камера (6.1 mm, 8.4 mm) 1/10” (3.9mm, 4.0 mm) 

Pixel 440,000 pixels 

Корпус Титан 

 

Система 

Размери на системата 13.7 cm x 19.7 cm x 38.1 cm (5.4” x 7.2” x 15”) 

Размери на корпуса 
Малък куфар 35.0 x 54.5 x 23.0 cm (13.78” × 21.46” × 9.05”) 

Голям куфар 57.2 x 56.3 x 41.2 cm (22.52” x 22.16” x 16.22”) 

Тегло на системата 
В малък куфар със съдържание: 10.2 kg (22.4 lbs)  

Без куфар : система - 2.50 kg (5.5 lbs) 

Корпус Корпус от магнезий и поликарбонат с вградени еластомерни брони 

LCD монитор 
Вграден (5.8 ") пропускащ цветен TFT WXGA LCD дисплей с разширен широкоъгълен изглед (AWV), дисплей 
за четене на дневна светлина с оптично свързан, многоточков капацитивен сензорен екран Gorilla® Glass 

Управление на джойстика 360º All-Way® артикулация на накрайника, достъп до меню и навигация 

Комплект бутони Достъп до потребителски функции, измерване и цифрови функции 

Вътрешна памет 32 GB 

Входно -изходни портове за данни Две USB 2.0 host "A" ports 

Видео изход HDMI 

Контрол на яркостта Автоматично и регулируемо 

Тип осветление Бял LED 

Дълга експозиция Автоматично - до 16 секунди 

Бял баланс Фабрична настройка или потребителски дефиниран 

Wi-Fi адаптер 802.11a/b/g/n, 2x2 A WLAN 

Модулации  DSSS, OFDM 

 

Захранване 

Литиево-йонна батерия 3 часа време за работа, 10.8 V (nominal), 73Wh, 6.8Ah 

 

Ток 

AC 100-240 VAC, 50-60 Hz, <1.5 A RMS 

DC 18 V, 3.34 A 

 

Съответствие със стандарти и класификации 

MIL-STD-810H 
United States Department of Defense Environment Tests Sections 501.7, 502.7, 506.6, 507.6, 509.7, 510.7, 511.7, 514.8, 

516.8, 521.4 

MIL-STD-461G U.S. Department of Defense — Electromagnetic Interference RS103, RE102 - ABOVE DECK 

Съответствие със стандарти Group 1, Class A: EN61326-1, UL, IEC, EN CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT T1-T8 

IP Rating IP65 



Софтуер 

Операционна система Интегрирана мултитаск операционна система 

Потребителски интерфейс Управление чрез меню, навигация в менюто с помощта на сензорен екран или джойстик 

Файлов мениджър 
Вграденият файлов мениджър поддържа следната операция с файлове и папки: копиране, поставяне, 

създаване и изтриване. 

Контрол на изображението 
Яркост, обръщане, обратно+, корекция на изкривяванията, усилване на тъмното, наситеност на цветовете, 

осветеност, дълга експозиция, заключване на експозицията, единичен изглед, увеличение (5 -кратно 
цифрово), заснемане и извикване на изображения 

Цифрово увеличение Непрекъснато (5x) 

Формати на изображения JPEG (.JPG) 

Видео формат MPEG4 AVC /H.264 (.MP4) 

Запис на видео Честота на кадри: 60 fps 

Текстова бележка Вграден генератор за текстово наслагване на цял екран 

Графична анотация Потребителско разположение на стрелките 

Контрол на артикулацията Потребителско дефинирано ориентиране vs. Steer-and-stay артикулация; накрайник “Home” връщане към 

неутрална ориентация на накрайника напред 

Актуализации на софтуера Безжична връзка или ъпгрейд на място чрез USB флаш устройство 

InspectionWorks Connect Local Кабелно или безжично прехвърляне на файлове и стрийминг на видео към iPad или iPhone 

Езици 
Английски, арабски, китайски, чешки, холандски, финландски, френски, немски, унгарски, италиански, японски, 

корейски, полски, португалски (Бразилия), руски, испански, шведски, турски, тайвански 

Приложен софтуер 
 

Софтуерът за директна проверка в меню (MDI) дигитално води инспекторите през процеса на инспекция, 

интелигентно назовава файлове и създава MS Word® и PDF съвместими доклади за проверки. 

Софтуерът Inspection Manager позволява преглед, анотиране и повторно измерване на изображения на 

компютър. 

 

Технически спецификации: Сонди и накрайници 
 

Измервания на сондата 

Диаметър Дължина 

3.9 mm (0.15") or 4.0 mm (0.16”) 2.0, 3.0 m (6.6, 9.8 ft.) 

6.1 mm (0.24”) 2.0, 3.0, 3.5, 4.5, 6.0, 8.0 m (6.6, 9.8, 11.5, 14.8, 19.7, 26.2 ft.) 

8.4 mm (0.33”) 2.0, 3.0, 4.5, 6.0, 8.0, 10.0 m (6.6, 9.8, 14.8, 19.7, 26.2, 32.8 ft.) 

Предлагат се по -дълги до 30 м. Свържете се с вашия търговски представител за подробности. 

 

Огъване на накрайника 

Дължина на световода Артикулация 

2 m – 4.5 m Нагоре/Надолу 160 ° мин, Наляво/Надясно 160 ° мин 

6 m – 10 m Нагоре/Надолу 140 ° мин, Наляво/Надясно 140 ° мин  

Забележка: Типичната артикулация надвишава минималните спецификации.. 



Спецификации на накрайниците 
 

3.9 mm накрайници 

Part No. Цвят FOV (deg) DOF (mm) DOF (in) 

Преден изглед 

PXT480FG* Няма 80 6-80 .24-3.15 

PXT490FN Оранжев 90 3-40 .12-1.57 

Страничен изглед 

PXT480SG* Кафяв 80 4-80 .16-3.15 

PXT490SN Червен 90 2-16 .08-.63 

Стерео измерване 

PXTM45050FG* Черен 50/50-FWD 5-45 .20-1.77 

PXTM45050SG* Син 50/50-SIDE 4-45 .16-1.77 

 

4.0 mm Tips 

Part No. Цвят FOV (deg) DOF (mm) DOF (in) 

Преден изглед 

T4080FF* Няма 80 35-inf 1.38-inf 

T40115FN Черен 115 4-inf .16-inf 

Страничен изглед 

T40115SN Червен 115 1-30 .04-1.18 

T40120SF Син 120 6-inf .24 - inf 

Стерео измерване 

TM405555FG Черен 55/55-FWD 5-inf .20-inf 

TM405555SG Син 55/55-SIDE 4-inf .16-inf 

 

6.1 mm Tips 

Part No. Цвят FOV (deg) DOF (mm) DOF (in) 

Преден изглед 

T6150FF Няма 50 50-inf 2.36-inf 

XLG3T6150FG Бял 50 12-200 .47-7.87 

XLG3T61120FG Черен 120 5-120 .20-4.72 

T61120FF Сив 120 20-inf .79-inf 

XLG3T6180FN Оранжев 80 3-20 .12-.79 

XLG3T6190FF Жълт 90 20-inf .79-inf 

XLG3T6150FB Лилав 50 (45 DOV) 12-80 .47-3.15 

T6165FF* Оранжев/Син 65 65-inf 2.56-inf 

Страничен изглед 

XLG3T6150SF Кафяв 50 45-inf 1.77-inf 

XLG3T6150SG Зелен 50 6-160 .35-6.30 

XLG3T61120SG Син 120 4-100 .16-3.94 

XLG3T6180SN Червен 80 1-20 .04-.79 

Стерео измерване 

XLG3TM616060FG Черен 60/60-FWD 4-80 .16-3.15 

XLG3TM615050SG Син 50/50-SIDE 2-50 .08-1.97 



8.4 mm Tips 

Part No. Цвят FOV (deg) DOF (mm) DOF (in) 

Преден изглед 

XLG3T8440FF* Няма 40 250-inf 9.84-inf 

XLG3T8480FG Жълт 80 25-500 .98-19.70 

XLG3T84120FN Черен 120 5-200 .20-7.87 

T84120FF Оранжев/Син 120 20-inf .79-inf 

XLG3T8440FG Бял 40 80-500 3.15-19.70 

Страничен изглед 

XLG3T8440SF* Кафяв 40 240-inf 9.84-inf 

XLG3T8480SG Зелен 80 25-500 .98-19.70 

XLG3T84120SN Син 120 4-200 .16-7.87 

Стерео измерване 

XLG3TM846060FG Черен 60/60-FWD 4-50 .16-1.97 

XLG3TM846060SG Син 60/60-SIDE 4-50 .16-1.97 

 

* Накрайник с максимална яркост 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отговорът е прост. 

Когато времето е критично и инспекциите трябва да бъдат точни, вашият избор на  видео 

бороскоп има значение. Но когато ценово конкурентният Everest Mentor Flex осигурява 

същото ниво на доверие, което очаквате от Waygate Technologies- докато всичките ви 

проверки гарантират бъдещето-отговорът е прост. 

 

Вижте как Waygate Technologies революционизира дигиталните инспекции. Свържете се с 

вашия търговски представител за демонстрация. 

 
waygate-tech.com/everestmentorflex 
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