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 Kompaktowa wersja przyrządu do wykry-

wania wad metodą prądów wirowych, bazu-
jąca na przyrządzie testującym FOERSTER 
STATOGRAPH ECM 6.421 

 Idealne całościowe rozwiązanie składające 
się z przyrządu testującego, panelu PC z 
systemem operacyjnym Windows® i opro-
gramowaniem aplikacyjnym eddyAssist 

 Wygodne ustawianie parametrów testowa-
nia i parametrów instalacyjnych 

 Bezpośrednia wizualizacja sygnałów testo-
wania 

 Kreatory programowe do instalacji i optyma-
lizacji 

 Ładowanie i zapisywanie nastaw przyrządu 
do i z pamięci masowej 

 Protokoły testowania 
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Zastosowanie 

Przyrząd STATOGRAPH ECM Wersja kom-
paktowa jest bardzo zwartym i atrakcyjnym 
cenowo rozwiązaniem do wykrywania wad 
metodą prądów wirowych. 
System zawiera wszystkie niezbędne elementy 
w jednej obudowie, sprawdzonej w warunkach 
przemysłowych: przyrząd testujący, panel PC z 
ekranem dotykowym i systemem operacyjnym 
Windows®, oprogramowanie aplikacyjne 
eddyAssist oraz wszystkie niezbędne adapte-
ry i kable łączące. 
Kompletny system jest dostarczany w stanie 
zainstalowanym i skonfigurowanym na gotowo. 
Wyłącznie sondę testującą oraz adapter i kabel 
sondy trzeba zamówić i podłączyć osobno. 
 

Oprogramowanie PC eddyAssist pracuje pod 
systemem operacyjnym Microsoft Windows® 
w połączeniu z przyrządem STATOGRAPH 
ECM. 

Kanał testujący można ustawiać bardzo wy-
godnie, a wyniki testowania mogą być wyświe-
tlane w postaci graficznej na ekranie. 

Obsługa jest w dużym stopniu zautomatyzo-
wana przez zastosowanie asystentów instalacji 
i nastawy, a przez to jest znacznie uproszczo-
na. 

Dodatkowe funkcje oprogramowania to zapa-
miętywanie nastaw przyrządu na nośniku pa-
mięci masowej oraz drukowanie protokołów 
testowania. 

 

Charakterystyka 

Struktura programu 
Obsługa programu eddy-
Assist jest intuicyjna i ła-
twa do nauki. Jako rzeczy-
wista aplikacja Windows 
program eddyAssist jest 
dostosowany do wszyst-
kich elementów programo-
wych znanych z szeroko 
rozpowszechnionego sys-
temu operacyjnego (obsłu-
ga myszą, rozwijane menu, 
przyciski funkcyjne itd.). 
Zatem okres uczenia się operatora jest 
szczególnie krótki. 
Obsługa programu eddyAssist jest różna 
w różnych trybach roboczych linii testującej:  
 

 

w trybie testowania, 
trybie kalibracji i try-
bie nastawy. 
Przełączanie między 
tymi trybami robo-
czymi może być kon-
trolowane za pomocą 
hasła. W ten sposób 
można bardzo łatwo 
oddzielić od siebie 
różne funkcje perso-
nelu testującego oraz  

operatorów nastawczych i kierowników sys-
temu. 
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Asystenci systemu Windows 
Do wykonywania bardziej skomplikowanych 
operacji program eddyAssist używa kreato-
rów, dobrze znanych z wielu innych aplikacji 
Windows. W okienku dialogowym użytkow-
nik jest prowadzony krok po kroku przez 
poszczególne etapy i w ten sposób intuicyj-
nie doprowadzany do celu. 

 
Bardzo specjalną cechą programu eddyAs-
sist w tym kontekście są kreatory optymali-
zacji. Pomagają one operatorowi zoptymali-
zować parametry przyrządu do aktualnego 
zastosowania za pomocą wzorca kalibracyj-
nego. 

 
W ten sposób osiągnięte są dwa zasadnicze 
cele: (a) proste, wygodne i szybkie ustawia-
nie optymalnych parametrów testowania 
oraz (b) odtwarzalny dobór wartości parame-
trów, niezależny od subiektywnej oceny ope-
ratora. 

 

Wersje językowe 
Po pierwszym uruchomieniu programu 
eddyAssist użytkownik jest proszony o wy-
branie żądanego języka dialogowego. Jed-
nocześnie wybiera się język wbudowanej 
funkcji kontekstowej pomocy programu 
eddyAssist. 
Oczywiście użytkownik może przełączyć się 
na inny język w dowolnej chwili podczas pra-
cy programu. 
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Elementy składowe 
System STATOGRAPH ECM Wersja kom-
paktowa składa się z następujących elemen-
tów: 
 przyrząd testujący STATOGRAPH  

ECM 6.421 
 panel PC z ekranem dotykowym 
 system operacyjny Windows® 
 oprogramowanie aplikacyjne eddyAssist 
 płytka zbierania danych oraz wszystkie 

odpowiednie adaptery, interfejsy i kable łą-
czące 

 obudowa stołowa 6HU 

 

Sondę testującą oraz adapter i kabel sondy do konkretnego zastosowania trzeba zamówić osob-
no. 
System posiada dwa dostępne porty USB (po jednym z przodu i z tyłu), których można użyć do 
podłączenia zewnętrznej klawiatury lub myszy, drukarki, karty pamięci itd. 

Zestaw modernizacyjny 
Dla klientów, którzy już używają przyrządu STATOGRAPH ECM dostępny jest zestaw moderni-
zacyjny. Zestaw zawiera wszystkie elementy opisane powyżej z wyjątkiem samego przyrządu 
testującego STATOGRAPH ECM 6.421. 

Klawiatura z trackballem 
Specjalnie do wprowadzania tekstu, ale także do 
łatwej obsługi programu eddyAssist można wy-
posażyć przyrząd w zewnętrzną klawiaturę z 
trackballem. 
Urządzenie to podłącza się do jednego z dostęp-
nych portów USB. 

 
 



  
STATOGRAPH ECM Wersja kompaktowa 5 
Wydanie 05/2008 

 

Informacje o wyrobie 

Ulotki 
STATOGRAPH ECM 6.421 
System multipleksera STATOGRAPH ECM 6.421 
Sondy STATOGRAPH ECM 6.421 
Sonda obrotowa 6.481 
Oprogramowanie PC eddyAssist 

 
107 521 7 
188 238 4 
144 728 9 
130 094 6 
188 266 0 
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Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z firmą: 

INSTITUT DR. FOERSTER GmbH & Co. KG 
Joseph-von-Fraunhofer-Straße 15 
D-44227 Dortmund 
Niemcy 
Tel.: +49 231 975049-0 
Fax: +49 231 975049-8 
E-mail: ct@foerstergroup.de 
Internet: www.foerstergroup.de 

Informacje i ilustracje mogą ulec zmianie. 

Nr zamówienia: 188 353 4 
Wydanie: 05/2008 a 
Autor: SIE/CT/IFR 

® Zastrzeżony znak handlowy 
© Copyright Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG 

 

 

Informacje dotyczące zamawiania 

Opis Nr części Nr zam. 
STATOGRAPH ECM EDDYASSIST, OBUDOWA STOŁOWA 
ZESTAW MODERNIZACYJNY PC I OPROGRAMOWANIE DO STA ECM 
KLAWIATURA Z TRACKBALLEM USB, JĘZYK NIEMIECKI 
KLAWIATURA Z TRACKBALLEM USB, JĘZYK ANGIELSKI USA 

6.421.91 
6.421.01-8600 
KL09470 
KL00420 

188 356 9 
188 355 0 
038 405 4 
038 406 2 

 


