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DATA SHEET
Sanayi , tamirhane ve ya atölyeler için endoskop/ 8 GB hafıza kartı ile/ video kayıt ve
görüntü kaydetme/ 28 mm çap / 22 metre itme kablosu
PCE-VE 380N endoskopi kamera boşluk içinde, hava yollarında, iniş boruları, bacalar,
kanalizasyon boruları gibi makine ve tesisat iç işleyişlerinde optik görüntülemeyi mümkün
kılar. Her sanayi, tamirhane ya da atölyede bakım ve geliştirme için ideal araç itme
kamerasıdır. Optik analiz bir endoskop ile hiç bu kadar kolay olmamıştı. PCE-VE 380 N
endoskop profesyonel video kontrollerinde girişi sunar.* Cihaz ve tesisat kusurlarını boru ve
diğer boşluklarda kolay ve ağdan bağımsız denetleyebilirsiniz. Dayanıklı 28 mm kamera
başlığı ile 50 mm çaplı eğri boru hattı içinde *. endoskobun video ve görüntü kesitlerini
ayırması ile değerlendirme bileşenleri direk cihazın sd hafıza kartında kaydedilir.
- 28 mm kamera başlığı
- Su geçirmez kamera başlığı
- Parlak LED aydınlatıcı
- Portatif taşınabilir cihazı
- 22 m İtme kablosu
- Şarj edilebilir akümülatör
- SD hafıza kartı
- Çantada Teslimat içeriği, tam odaklama ve sd
hafıza kartı

Teknik özellikler
Kablo çapı
Kablo uzunluğu
Görüntü derinliği
Görüntü alanı/görüntü açısı
Aydınlatma
Pozlama
Beyaz dengesi
İmaj sensörü
İmaj sensörü(dinamik/statik)

28 mm
22 m
10.... mm
150,8 °
8 LED`s
otomatik
sabit
CMOS
640 x 480
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İmaj frekansı
30 / s
Gösterge
3,5 " TFT- ekran
Arayüz
Mini-USB 1.1 und AV out
Kaydetme
görüntü ve video
İmaj hafızası
8 GB SD hafıza kartı (32GB Kart Destekler)
Kompresyon formatı
MPEG4
İmaj formatı
JPEG (640 x 480)
Video çıkış formatı
NTSC & PAL
Video formatı
ASF (320 x 240)
Menü rehberi
menü rehberi
Çalışma ve ortam sıcaklığı
-10 ... +70 °C
Güç kaynağı
3,7 V şarj edilebilir Lİ-iyon akü
Taşınabilir cihaz boyutları
207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Kamera temizleme ve koruma sınıfı IP 68
Teslimat içeriği,
1 x endoskopi kamera , 1 x endoskop kablosu , 1 x optikleme, 1 x 8 GB SD hafıza kartı, 1 x
taşınabilir çanta
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