OSNOVNE INFORMACIJE O STORITVI
Hvala, ker ste se odločili za pregled!
CARSCAN TEHNOLOGIJA
CarScan je mednarodno nagrajena, inovativna in brezstična metoda za pregled stanja novih in
rabljenih vozil. Proizvajalec naprave in programske opreme je nosilec certifikata EN4179 stopnja
3 in usposablja Airbus-ovo osebje na področju ne-rušilnih tehnik merjenja.
Med drugim je metoda CarScan dobitnik prestižne nagrade “Inovacija leta!” nemške revije “Auto
Bild”.
PREGLED
Pregled vozila opravimo s tehnologijo Aktivne Termografije, ki poleg stimulacije površine z visoko
zmogljivo bliskavico (meritve med 0-500 mikronov) in halogenskimi žarometi (meritve nad 500
mikronov), za zajem podatkov uporablja še ultra občutljivo IR kamero, ki skupaj s posebno
programsko opremo prikaže rezultate meritve vašega vozila. S pregledom lahko ugotovimo ali je
bila karoserija kitana, barvana, lakirana, ipd.. O rezultatu meritve prejmete pisno poročilo.

PISNO POROČILO
Pisno poročilo vsebuje barve fotografije meritev, ki prikazujejo razliko v strukturi materialov.
Poročilo ločeno vsebuje podatke o meritvi strukture materiala med 0-500 mikronov in podatke
o strukturi materiala nad 500 mikroni. Temnejša kot je barva na posamezni sliki, debelejša je
struktura izmerjenega materiala. Na podlagi barvnega prikaza lahko ocenite obseg poškodb oz.
popravila vozila. Za lažjo interpretacijo fotografij meritev si preberite komentar merilca.
UPORABNOST MERITVE
Meritev je namenjena posameznikom, ki kupujejo rabljeno vozilo in bi se radi prepričali, kakšno
je njegovo dejansko stanje; posameznikom, ki prodajajo ohranjeno rabljeno vozilo, za katero so
kupci, ob predložitvi poročila, pripravljeni plačati več; lastnikom oz. prodajalcem starodobnikov
in vozil visokih vrednosti; avto hišam - za pregled vozil vzetih v račun ali za zvišanje vrednosti
“dobro ohranjenih” rabljenih vozil; zavarovalnicam- za odkrivanje prevar in ugotavljanja
kakovosti popravil pri škodnih primerih in sodnim izvedencem - kot pomoč pri izvedenskih
mnenjih.

Poročilo lahko uporabite kot dokaz o stanju karoserije vozila pri prodaji ali nakupu
vozila. Pri spletnem oglaševanju vozila vam priporočamo, da elektronsko poročilo
uporabite kot priponko vašega oglasa.
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PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJE
AKTIVNA TERMOGRAFIJA

Metoda aktivne termografije, tako kot večina nerušilnih postopkov merjenja temelji na stimulaciji
merjenega predmeta/materiala. Stimulacija je lahko v obliki zvočnega, svetlobnega ali toplotnega
valovanja.
Možno je tudi stimuliranje z laserskimi žarki, ki zaradi lokalnosti obdelave za metodo CarScan ni
primerna. CarScan tehnologija je kombinacija foto-termične metode merjenja, ki uporablja kombinacijo
svetlobnega in toplotnega stimuliranja površine analiziranega predmeta.
Za zajem podatkov prehajanja svetlobnega in toplotnega valovanja v in iz karoserije vozila uporabljamo
visoko zmogljivo IR termografsko kamero, ki je sposobna zajemati temperaturne modulacije iz celotne
površine karoserije na enkrat.
IR kamera posname 25 posnetkov na sekundo. Na osnovi fotografij, patentiran algoritem CarScan
programske opreme, izvede obdelavo amplitud in faz temperaturnega poteka. Algoritem z uporabo
»Fourier analize« obdela vsak piksel posebej, za vsako posneto fotografijo.
Predstavljena metoda, ki se uporablja pri CarScan pregledu se imenuje Multipleksna fototermika,
oziroma fazno občutljiva modulacijska termografija. Ključna sestavina te tehnologije in algoritma leži v
usklajenosti stimulacije in detekcije svetlobnih in termičnih valov.
Algoritem izloči zunanje vplive kot so prekomerna svetloba (sonce ali luči), temperaturne razlike na vozilu
in umazanijo na površini.
Algoritem matematično obdela in pretvori izmerjene podatke v sliko, ki prikazuje nehomogenosti v
materialu (kitanje, lakiranje, varjenje,…) in to na način, ki je uporabniku razumljiv.
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OSNOVNA
OSNOVNAOBRAZLOŽITEV
OBRAZLOŽITEVSLIK
SLIKVVPOROČILU
POROČILU
Vsi deli vozila, ki so narejeni iz enakega materiala, so na slikah meritve praviloma obarvani z
enako barvno osnovo. Zato so plastični, pločevinasti, aluminijasti in karbonski deli vozila na slikah
v poročilu različnih barv.
Osnovna barva istovrstnega materiala je lahko različna glede na nastavitve programa s katerim
izvajamo strokovno analizo meritve. Za lažjo interpretacijo stanja vozila na slikah so ključni
naslednji podatki:
- temnejši kot je odtenek barve na posameznem materialu, debelejši je nanos kita, barve, laka,
kar posledično tudi pomeni, da je bila poškodba na karoseriji globja,
- večja kot je homogenost barv istovrstnega materiala, v bolj originalnem stanju je karoserija
vozila,
- manjša kot je homogenost barv istovrstnega materiala, večji je bil obseg popravila na karoseriji
vozila.

PRIMER NEPOŠKODOVANEGA VOZILA
1- ALU platišča
2- Plastični deli
3- Pločevinasti deli
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1a – popravljen plastični odbijač

2a – barvni preliv - pločevina

1b – nepoškodovan plastični

2b – globje popravilo – pločevina

3 – zvočna izolacija

2c – nepoškodovana pločevina
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POROČILO O PREGLEDU VAŠEGA VOZILA
PODATKI O VOZILU
Znamka:
Model.:
Leto proizvod.:

Datum:

Mazda

30.11.18

Merilec:

Storitev:

Detaljna

Barva:

Srebrna

6
2008

ID št. ( VIN):

*************

Meritev 0-500 micro

Komentar merilca

Desna stran

 Pri meritvi z metodo impulzne stimulacije do 500 mikronov (0,5 mm) je zaznati spremembe v strukturi materiala
na zadnjem in prednjem blatniku, prednjih vratih in prednjem odbijaču.
Mnenje:
Oba blatnika, odbijač in prednja vrata so bila poškodovana/popravljana. Temnejša kot je barva na teh delih, globlja
je poškodba/popravilo.

Komentar merilca

Leva stran

 Pri meritvi z metodo impulzne stimulacije je zaznati spremembe v strukturi materiala v območju do 500 mikronov
(0,5 mm) na prednjem blatniku in prednjem odbijaču.
Mnenje:
Prednji blatnik in odbijač sta bila poškodovana/popravljana. Temnejša kot je barva na teh delih, globlja je
poškodba/popravilo.
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OSNOVNA OBRAZLOŽITEV SLIK V POROČILU
Meritev nad 500 micro

Komentar merilca

Desna stran

 Pri meritvi z metodo halogenske stimulacije nad 500 mikronov (0,5 mm) je zaznati spremembe v strukturi materiala
na prednjem blatniku.
Mnenje:
Prednji blatnik je bila poškodovan/popravljan. Temnejša kot je barva na teh delih, globlja je poškodba/popravilo.

Komentar merilca

Leva stran

 Pri meritvi z metodo halogenske stimulacije nad 500 mikronov (nad 0,5 mm) ni zaznati sprememb v strukturi
materiala.
Mnenje:
Pregledani deli vozila niso bili poškodovani/popravljeni.
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Meritev 0 - 500 micro

Komentar merilca

Prednja stran

Zadnja stran

 Pri meritvi z metodo impulzne stimulacije do 500 mikronov (0,5
mm) je zaznati spremembe v strukturi materiala na odbijaču in
pokrovu motorja.
Mnenje:
Odbijač in pokrov motorja sta bila poškodovana/popravljana.
Temnejša kot je barva na teh delih, globlja je poškodba/popravilo.

 Pri meritvi z metodo impulzne stimulacije do 500 mikronov (0,5
mm) ni zaznati sprememb v strukturi materiala.
Mnenje:
Pregledani deli vozila niso bili poškodovani/popravljeni.

Komentar merilca

Meritev nad 500 micro
Prednja stran

Zadnja stran

 Pri meritvi z metodo halogenske stimulacije nad 500 mikronov
(nad 0,5 mm) ni zaznati sprememb v strukturi materiala.

 Pri meritvi z metodo halogenske stimulacije nad 500 mikronov
(nad 0,5 mm) ni zaznati sprememb v strukturi materiala.

Mnenje:
Pregledani deli vozila niso bili poškodovani/popravljeni.

Mnenje:
Pregledani deli vozila niso bili poškodovani/popravljeni.
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Točkovne meritve
Desna stran

 Krivulja nad vozilom prikazuje nihanje v debelini materiala v mikronih (1000 mikronov=1 mm).
Iz grafa je razvidno, da originalni material na zadnjih vratih meri 100 mikronov, najdebelejši sloj dodatnega nanosa
materiala na prednjem blatniku pa meri med 250 in 500 mikroni.

Leva stran

 Krivulja nad vozilom prikazuje nihanje v debelini materiala v mikronih (1000 mikronov=1 mm).
Iz grafa je razvidno, da originalni material na obojih vratih in zadnjem blatniku meri med 100 in 120 mikroni,
najdebelejši sloj dodatnega nanosa materiala na prednjem blatniku pa meri 130 in 250 mikroni.

Opcijske meritve (točkovne, ročne, detajli,...
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