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TEKNİK KATALOG
PCE-VE 200, motorların, makinelerin ve daha fazlasının tahribatsız muayenesi (NDE) için bir
endüstriyel muayene kamerası, endoskop veya boroskop'dur. Bu endüstriyel endoskop
uygun fiyata mükemmel görüntü kalitesi sağlar. Erişilmesi zor yerlerde bulunan sorunları
teşhis etmek için ideal bir araç olan sugeçirmez kamera kafasında, optimum aydınlatma için
ayarlanabilen yoğunluklu 6 LED ışık bulunur. Buna ek olarak, dijital resim büyütme veya 4
kata kadar yakınlaştırma da mevcuttur.
Konsantre kaydedilen görüntüleri ve videoları doğrudan bir mikro SD kart belleğine depolar.
1 m / 3,28 'kablo uzunluğu ve 4,5 mm / 0,18 inç çap, video inceleme kamerasına eşsiz erişime
izin vererek duvarların, boruların, deliklerin, kanalların, motorların ve makinelerin iç
kısımlarını görüntüleyebiliyor ve böylece masraflı ve zaman alıcı söküm ihtiyacını ortadan
kaldırıyor Havalandırma, klima ve soğutma (HVACR) profesyonelleri hem makine
mühendisliği, imalat, otomotiv, havacılık, inşaat, sıhhi tesisat ve ısıtma, hem de çeşitli
uygulama alanlarında kullanışlı buluyorlar.
Özellikler
- LCD ekranda 3,5
- 3.28 ft kablo uzunluğu
- Kablo çapı 0,18
- Kamera kafasında / CMOS çip görüntü sensöründe 1/8
- 1600 x 1200 piksel JPEG görüntü / 640 x 480 piksel AVI video çözünürlüğü
- Mikro SD kart hafızası
- Mikro USB 2.0 ve TV çıkışları
Teknik Özellikler
Ekran

LCD, 3.5”

Çözünürlük

1600 x 1200 piksel JPEG görüntü
640 x 480 piksel AVI video

Görüntü döndürme

180 °

Yakınlaştırma

4 kere

Menü dilleri

İngilizce, İspanyolca, Fransızca,
Almanya, Rusça, Japonca, Basit
Çince, Geleneksel Çince
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Kablo çapı

4.5 mm / 0.18” kablo çapı

Kablo uzunluğu

1 m / 3.28’

Kablo esnekliği

Yarı esnek

Görüntü sensörü

CMOS çip

Işıklandırma

6 beyaz LED

Açı / perspektif

90 °

Görüş derinliği

15...100 mm / 0,59...3,94”

Depolama ortamı

Mikro SD kart (dahili değildir)

Arayüzler

Mikro USB 2.0, TV çıkışı (PAL), Mikro
SD kart slotu

Güç kaynağı

Şarj edilebilir 18650 Li-ion batarya

Batarya kapasitesi

2600 mAh

Batarya ömrü

Tam şarj ile 5 saate kadar

İşlem koşulları

Ana ünite ve prob, havada:
-10...+50 °C / +14...+122 °F, bağıl
Nem 15...90%
Prob, suda:
+5...+50 °C / +41...+122 °F

Sıvı direnci

Ana ünite ve prob:
Makine yağı, hafif yağ veya 5% salin

Koruma

Ana ünite:
Yağmurdan (batarya kapağı kapalı
olmalıdır), su altında değil
Su, yaü ve toz
IP67 koruma sınıfıyla uyumlu

Teslimat İçeriği:
1 x PCE-VE 200 Kamera
1 x USB kablo
1 x USB adaptör
1 x kullanım kılavuzu
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