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DATA SHEET
Ulaşılması zor alanların teşhis ve gözetimi için Endoskop/makine ve tesis teşhisi /LCDmonitör/12 parlak LED kamera başlığı/LED in ayarlanabilir parlaklığı/ kayıt etme
fonksiyonu/ video fonksiyonu/ esnek kamera başlığı
PCE-IVE 320 Endoskopi kamera makine ya da tesislerin ulaşılması zor alanlarını teşhis ve
gözetimi için hizmet eder. Teleskobik kamera uzun oluşu sayesinde ulaşılması zor alanları
yakalama opsiyonu vardır. Bunun yanında kamera gözetimi teleskobik kamera ile esnek
kamera başlığı sayesinde desteklenir. Dönüşü sayesinde istenen pozisyona getirilebilir ve
bununla beraber kayıtları belli bir açıda aynı şekilde etkinleştirilir. teleskobik kamerada
bulunan 12 parlak LED sayesinde görüntülemek istenilen alan net şekilde
görüntülenebilmekte. LED in parlaklığı teleskobik kameranın tutma kolunda bulunan
ayarlama düğmesi yardımı ile ayarlanabilir. Bununla birlikte teleskobik kamera cihaz içi
potansiyel tehlikeler de bilinebilir. Örnek olarak, endoskopi kamera sayesinde parçaların
kopma noktası ya da benzer olarak teleskobik kamera da delik olabilir. Normal düzenin
yanında bir SD hafıza kartı kullanılabiliyorsa göstergeye taşınan görüntü dışında video kaydı
da ekrana yansıtılabilir. Bununla birlikte tek tek parçalarının çalışma güçleri gözlenebilir ve
daha sonra isteğe bağlı optimize edilebilir. Teslim içeriğinde Endoskop yanında uygun SD
kartı kart okuma cihazı mevcuttur bu sayede oluşturulan videolarda daha sonrasında
bilgisayara aktarılırken problem yaşanmaz bununla beraber, bilgisayar başlatıldığında,
otomatik tarih ve saat teleskobik kameraya uyarlanabilir, video doğru düzenlenebilir. Bununla
birlikte herhangi bir karışıklık görülmez. Tarih ve saatin kontrolünün doğru olduğuna dikkat
edilmelidir.

- esnek kamera başlığı
- LCD monitör
- Ayarlanabilir parlak LED
- 3 metreye kadar uzunluk
- video fonksiyonu
- SD depolama opsiyonu gibi kart yuvası
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Teknik özellikler
Endoskop
Kamera başlığı
1/4 CMOS
Piksel
0,3 Megapixel
Aydınlatma
12 x LED (beyaz)
Kamera uzunluğu
320mm
Kamera çapı
32 mm
Monitör
LCD
5 inch/12.7 cm
Çözünürlük
800 * 480
Boyutlar
130 x 80 x 10 mm
Teleskobik çubuk
Maksimum uzunluk 2,3 m
Minimum uzunluk
0,9 m
Akü
Akü kapasitesi
1500 mAh
Güç çıkışı
12 V DC, 500 mA
Doldurulabilir adaptör
Güç girişi
100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Güç çıkışı
12 V DC, 500 mA
DVR
PAL çıkışı
704 x 576 (PAL)
Video formatı
MPEG-4
Format kaydı
ASF
SD- kart
2 ... 32 GB
Genel bilgi
Uzunluk
maksimum uzunluk: 3m
Çalışma gerilimi
12 V DC
Ortam koşulları
-20 ... +50 °C

Teslim içeriği;
1 x kamera başlığı , 1 x LCD Monitör , 1 x akü , 1 x teleskopik çubuk, 1 x döndürülebilir kısım
1 x taşıma askısı , 1 x SD kartı (8 GB), 1 x kart okuma cihazı, 1 x kulaklık, 1 x doldurulabilir
adaptör , 1 x kullanım kılavuzu
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