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POPIS 
UVollé-S je kompaktní koronové snímací zařízení 
z produkce společnosti OFIL Ltd. určené na zviditel-
nění koronových výbojů za denního světla s možností 
ukládat obrázky do paměti. UVollé-S  jako nejlehčí ko-
ronové zařízení s unikátní ruční konstrukcí je vždy při-
praveno k použití.  UVollé-S je vhodné ke každoden-
nímu používání jak pracovníky distribučních energe-
tických společností tak energetických oddělení prů-
myslových podniků při kontrole distribučních vedení, 
rozvoden a prvků energetického systému na přítom-
nost koronové a výbojové činnosti za denního světla. 
UVollé-S pracuje se dvěmi vlnovými spektry;  viditel-
ným a UVc s vysokou citlivostí, snímaný obraz je zob-
razen na  barevném LCD displeji, nálezy korony a vý-
bojové činnost jsou zapamatovány a uloženy na vyjí-
matelnou paměťovou kartu. UVollé-S je ideální po-
mocník pro každodenní odbornou kontrolu, diagnosti-
ku a údržbu pracovníky energetických distribučních, 
přenosových, průmyslových a dalších kontrolních a in-
spekčních společností a organizací. 

HLAVNÍ VÝHODY 
UVollé-S  -  lehké a kompaktní zařízení 
UVollé-S je lehké, kompaktní snímací zařízení ergonomické 
konstrukce obsluhované jednou rukou. Zařízení je uchyceno 
a přenášeno na ramenním popruhu umožňující vždy snadno 
a rychle zařízení zacílit libovolným směrem. 
UVollé-S  - přesně lokalizuje místo s koronou 
Přesné denní koronové snímací zařízení se 2 spektry na-
prosto přesně a věrně zobrazí místo s probíhající koronovou, 
nebo výbojovou činností. Záběr kamery FOV je optimalizo-
ván tak, aby umožnil jednoznačně provést kontrolu na okol-
ních energetických zařízení. Vynikající čočky a zaslepovací 
filtry vyrobené společností OFIL Ltd. zajišťují naprosté zasle-
pení proti slunečnímu záření za denního provozu. 

 

UVollé-S - načítací režim UV jevů  
Načítací režim UV jevů umožňuje spočítat a zobrazit úroveň 
UV jevů za stanovenou dobu a tak si přiřadit kvantifikační kri-
térium velikosti korony.  
UVollé-S - snadné ovládání 
Nastavení ovládacích funkcí jedinou rukou pomocí joystyku. 
Zvolené funkce jsou zobrazeny na LCD obrazovce. Přepíná-
ní mezi funkcemi je snadné a jednoznačné. Barvu koronové 
činnosti může obsluha změnit, tak jak si to vyžaduje okolní 
prostředí, nebo vyhovuje obsluze.  
UVollé-S  - vestavěné snímaní a záznam obrázků 
Zachování digitálního obrazu na displeji jediným stiskem 
oranžového tlačítka, druhým stiskem se obraz uloží na vyjí-
matelnou kompaktní SD kartu. Obrazy je možné prohlížet. 
UVollé-S -zvětšení obrazu korony 
Zavedený redukční ruchový algoritmus potlačí sporadickou 
koronu. Digitální zvětšení obrazu korony neovlivní ani polohu 
ani načítání korony. 
UVollé-S -výkonnost a odolnost 
Určeno na každodenní práci v elektromagneticky velmi ruše-
ných místech  vyskytujících se v rozvodnách, stejně tak  při 
značně náročných provozních podmínkách. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

UV optické vlastnosti 
Minimální výbojová úroveň výbojů: 2,7pC na 10m 
Minimální RIV úroveň :            22dBµV na 10m 
Zobrazovací vlastnosti 
Záběr FOV:             4,8° x 6,4° (délka x výška) 
Rozsah UV snímaného spektra     250 – 280 nm 
Minimální citlivost viditelného spektra:  0,1 lux 
Pracovní vzdálenost:           0,5m až nekonečno 
Práce s obrázky 
Režim zobrazení:       UV / viditelné  / kombinované 
Překryv UV/vid.obrazu:        přesnost lepší než 1 mili radian 
Vestavěný displej:           3,5 palce (240x320) 
Návěstí na displeji: nevyhovující stav baterií, status SD pa-
měťové  karty, UV citlivost, UV načítací režim, datum a čas 
Nastavení funkcí: volba zbarvení korony, datum a čas, doba 
vyčkávacího režimu a vypnutí, jas, kontrast, saturace a pod-
svícení LCD displeje 
Uložení obrázků 
Digitální vyjímatelná SD paměťová karta 
Kapacita obrázků   1000 obrázků + bit map 

Provozní údaje 
Napájení:    4xAA baterie 
Životnost baterií:      do 3 hodin  
Napájení ze sítě  univerzální AC/DC 5V adaptér 
Jmenovitá spotřeba:   5W 
Práce s bateriemi: automatické přepnutí do vyčkávacího re-
žimu  a vypnutí zařízení po zvolené době šetří baterie 
Provozní teploty:    -20°C až +55°C 
Hmotnost:    1,29  kg 
Rozměry:                  28 x 10 x 7 cm 

Standardní příslušenství: přepravní kufr, SD paměťová 
karta 2GB, ramenní popruh, 4xbaterie, česká příručka uži-
vatele  
Databázový program Ofil Ltd. je volitelně k dispozici.  


