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Care sunt upgradarile in versiunea 1.3.0 al defectoscopului Wave? 

Versiunea 1.3.0 include funcții și îmbunătățiri suplimentare: 

1.DISPLAY combinat A-SCAN si SCAN PLAN 

 

 A fost adăugat un nou tip de display care arată prezentarea A-Scan si Interactive Scan Plan 

simultan.  

Utilizatorii pot inspecta și localiza mai ușor defectele fără a fi necesar să schimbe cele doua 

prezentari. Mai mult,  acest aspect oferă toate informațiile relevante într-un singur ecran, o singură 

captură de ecran  este indeajuns pentru scopuri de raportare. 

2. 500 Volt Pulse 

La scurt timp după momentul lansării, am limitat tensiunea pulserului la 400V. Am vrut să testăm în 

continuare la capacitate de  500V cu un număr mai mare de traductori și cazuri de inspecție pentru a 

vă asigura că nu vor apărea probleme.  

Aceasta este prima dată Sonatest oferă o tensiune de pulsare atât de mare. 

3. Îmbunătățirea pachetului de salvare și asistență la distanță 

3.1 Salvare 

 

Salvarea este o procedură de urgență pe care majoritatea utilizatorilor finali nu vor trebui să o 

folosească niciodată. Cu toate acestea , dacă din varii motive, un instrument ar avea o problemă 

serioasă (nu se activează, ecran negru etc.), utilizatorii pot încerca să repornească 

unitatea prin reinstalarea unei versiuni proaspete a software-ului . O astfel de procedură ar putea 

salva instrumentul, evitând astfel trimiterea  înapoi la unul dintre centrele noastre de service.  
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3.2 Pachetul de asistență 

Pachetul de asistență este practic un instrument suplimentar de depanare care oferă mai multe 

informații pentru experți tehnici Sonatest. Această nouă caracteristică trimite toate informațiile 

instrumentului, inclusiv jurnalele interne ale sistemului prin e-mail către echipa noastră de asistență. 

Această caracteristică poate fi accesată apăsând pe pictograma “Baterie” din partea dreaptă sus a  

ecranului pentru câteva secunde. 

Când este afișat ecranul de mai jos, apăsarea pictogramei „Letters and Tools” va formata automat 

toate datele și va trimite un e-mail echipei de asistență Sonatest. 
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