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TEKNİK KATALOG
PCE-VE 333HR Yılan Kamera / Yılan Kamera, endüstriyel sektöründe makine
bileşenlerini incelemek, araştırmak ve geliştirmek için, 3m kablo uzunluğu ve 5.5mm
çap, 8GB hafıza kartı, veri kablosu

PCE-VE 333HR Yılan Kamera profesyoneller, bakım teknisyenleri ve geliştirme için ideal
bir cihazdır. Yılan Kamera / Endoskopi Kamera makinelerin içlerini görselleştirmeyi ve onları
yıkmaya ihtiyaç duymadan yüklemeyi, hareketli parçaların resim ve videolarını
yakalayabilmeyi, bunları hafızaya kaydetmeyi ve daha sonra bilgisayara aktarabilmeyi
sağlar. Yılan Kamera / Endoskopi Kamera bakımı ve onarımı imalatçı veya tamir
dükkânlarında yapılmaya uygundur. Daha önce hiçbir Yılan Kamera / Endoskopi Kamera ile
analiz yapmak bu kadar kolay olmamıştı. 3 metre uzunluğuna ve 5,5 mm çapa sahip olan
esnek kablosu ile dar alanlara bile ulaşım sağlar. Alan içindeki etkinin belirlenemeyen
derinliğine yardımcı olabilmek için kablo, işaretlere sahiptir. Kullanımı kolaydır, sadece
kabloyu boşluğa bırakınız ve içeride görüntülenmek üzere olan görsel, ekranda
görüntülenecektir. Sonra muayene edilen bölgeyi belgelemek için fotoğraf çekilebilir ve
hafızada tutulabilir. Eğer daha iyi analiz etmek ya da çalışmalarınızı diğer kişilere
göndermek isterseniz, fotoğrafları bilgisayara aktarabilirsiniz. Esnek rehber, hafif tasarım ve
yüksek kaliteli optikleri, Yılan Kamera / Endoskopi Kamera ile sorunlu alanları kolaylıkla ve
hızlı bir şekilde tespit edebilir. Esnek rehber, makinenin sökülmesine gerek kalmadan,
önleyici tedbirler alınmasını sağlar. Makine ve tesisatların, bakımı ve muayenesi için
kullanılan PCE-VE 333HR, söküm makinelerinin montajına gerek kalmadan zaman ve para
tasarrufu sağlamaktadır.
Özellikler
- LED, analiz edilen alanı aydınlatır.
- Araştırılması zor alanlar için esnek kablo
- Kablo çapı yalnızca 5.5mm
- Fotoğraf ve video çekmek için ideal, ayrıca hafızaya kaydetme imkânı
- 8GB Hafıza kartı
- 3.7V Şarj Edilebilir Batarya
- Veri kablosu, flash bellek, taşıma çantası ve kullanım kılavuzu içermektedir
- Boost fonksiyonu: karanlık ortamlarda, geliştirilmiş görüntü kalitesi
- LED aydınlatma ( 2 ek LED kenarlarda bulunur, aynaları kullanırken daha iyi aydınlatma
için)
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Teknik Özellikler
Model

PCE-VE 333HR

Esnek kablo uzunluğu

3000mm

Kablo esnekliği

Yarı - esnek

Görüntü sensörü

CMOS

Çözünürlük / görüntü sensörü ( Dinamik /

320 x 240 / 640 x 480

Statik)
Görüntü frekansı

30 / s

Pozlandırma

Otomatik

Beyaz ölçek

Sabit

Görüş alanı

67°

Görünür mesafe

1.5 - 10cm

Aydınlatma

4 LED

Kablo çapı

5.5 mm

Radyal eğrilik

90 mm

Ekran

3.5" TFT

Port

Mini-USB 1.1 (V çıkış / AV giriş)

Hafıza

8GB hafıza kartı (32GB Kart Destekler)

Sıkıştırma formatı

MPEG4

Görüntü formatı

JPEG (640 x 480)

Video çıkış formatı

NTSC & PAL

Video format

ASF (320 x 240)

Çalışma / Depolama Sıcaklığı

-10 - 50ºC

Güç kaynağı

Şarj edilebilir Lithium-Ion batarya

Taşıma çantası ile ağırlığı

450g
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Teslimat İçeriği;
1 x PCE-VE 333HR Yılan Kamera,
1 x 8GB hafıza kartı,
1 x USB kablosu,
1 x Alüminyum taşıma çantası,
1 x Kullanım Kılavuzu.
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