Câmera de inspeção
PCE-VE 1030N
PCE-VE 1030N
A câmera de inspeção permite novas inspeções ópticas do interior de máquinas e instalações, assim como em espaços vazios,
condutos de ventilação, calhas, chaminés, tubos de esgoto, etc. A câmera de inspeção é a ferramenta ideal para manutenção e
conservação em qualquer empresa industrial, artesanal ou oficina. Nunca antes foi tão fácil realizar uma análise óptica com uma
câmera de inspeção.
Esta câmera de inspeção permite a inicialização na inspeção visual. Pode inspecionado pontos de avaria em máquinas e
instalações, tubos e outros espaços vazios de forma fácil e independentemente da rede. Sua cabeça robusta de apenas 28 mm de
diâmetro passa por curvas e ângulos, até mesmo em tubulações de apenas 50 mm de diâmetro. Com a câmera de inspeção poderá
salvar diretamente em um cartão SD imagens e sequências de vídeo dos elementos ou peças a serem examinadas.

Diâmetro da cabeça: apenas 28 mm
Cabeça resistente à água
Iluminação LED potente
Inclui aparelho de mão com display de 7"
Sonda deslizante de 22 m de comprimento
Alimentação por acumulador
Cartão de memória SD
Enviado em estojo resistente

www.pce-instruments.com

Especificações ténicas

Conteúdo enviado

Diâmetro sonda

28 mm

1 x Câmera de inspeção PCE-VE 1030N

Comprimento da sonda

30 m

1 x Sonda endoscópica com tambor

Distância de visão

10.... mm

1 x Estrela de centrado

Campo de visão / ângulo de visão

150,8 °

1 x Cartão de memória de 8 GB

Iluminação

8 LEDs

1 x Kit de limpeza para a cabeça

Exposição

Automática

1 x Cabo USB

Balance de brancos

Fixo

1 x Adaptador de rede para o display

Resolução de imagem

1 x Cabo de vídeo

Teste de queda

640 x 480, JPEG
640 x 480, MPEG
(com registro de áudio)
1m

Alimentação

Acumulador Íon-Lítio

Interface

USB

Memória de imagens e vídeos

Cartão de memória SD (máx. 32 GB)

Saída AV

NTSC / PAL

Entrada de áudio

Tempo operacional

Incorpora microfone
10 níveis, ajustável através do
equipamento de mão
5 horas

Tempo de carregamento

3 horas

Temperatura de carregamento

+10 ... +40 ºC
Operacional
0 ... +60 ºC
Armazenamento
0 ... +60 ºC

Resolução de vídeo

Brilho

Temperatura operacional
Tipo de proteção equipamento
de mão
Tipo de proteção da cabeça

1 x Estojo de transporte resistente

Accesórios
GB-50-28-PCE-VE

Peso guia com diâmetro de 25 mm
para a câmara com 28 mm de
diâmetro de cabo

IP57
IP 68

Dimensões do dispositivo

240 x 154 x 47 mm

Peso do dispositivo de mão

1,3 kg
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