
Videoskop PCE-VE 355N / 2 Yönlü Başlık

Videoskop PCE-VE 355N
Endüstri ve zanaat için / Görüntü ve videolar için 8 GB hafıza kartı / 4.5 mm çap / 2 yönlü optik

Videoskop PCE-VE 355N, bakım teknisyenleri ve geliştirme mühendisleri için ideal bir ölçüm cihazıdır. Videoskop, makine ve sistemlerin iç
işleyişine bakılmasını ve elde edilen bu görüntü ve videoların SD karta kaydedilmesini sağlar. Videoskobun 4.5 mm’lik kablo çapı ve 1500 mm’lik
kullanışlı kablo uzunluğu sayesinde en küçük bileşenler de incelenebilir.

Videoskobun kullanımı kolaydır: esnek kablo görüntülenecek alana yakın bir delikten ya da boşluktan geçirilir ve ekrandan takip edilir. Joystick
ile kamera ucu 2 yönde hareket ettirilebilir. Belgeleme için bir fotoğraf çekilebilir ve bu fotoğraf videoskobun dahili belleğinde kaydedilebilir.
Bunun haricinde, çekilen fotoğraf bilgisayara da aktarılabilir. Böylece, elde edilen görüntü analiz edilebilir ya da diğer kişilere gösterilebilir.
Esnek kılavuzu, düşük ağırlığı ve mükemmel optikleri sayesinde videoskop ile zayıf noktalar ve sorunlu alanlar kolay bir şekilde tespit edilebilir.
Böylece, zaman alan sökme işlemlerine gerek kalmadan hedefe yönelik önleyici tedbirler alınabilir.

Makinelerin ve sistemlerin bakımı ve denetimi için kullanılan videoskop, kullanıcının görevlerini kolaylaştırır ve herhangi bir sökme işlemi
gerektirmediğinden dolayı hem maddi açıdan hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

 

 Esnek 1.5 metre uzunluğunda kablo
 4.5 mm kamera çapı
 Görüntü ve video kaydı
 2 yönlü endoskop probu
 8 GB SD hafıza kartı (dahil)
 Sağlam taşıma çantası dahil



Teknik özellikler
Esnek Kablo 1500 mm

Görüntü Sensörü CMOS

Çözünürlük / Görüntü Sensörü (dinamik / statik)
320 x 240 / 640 x 480

Kare Hızı 30 / s

Pozlandırma Otomatik

Beyaz Dengesi Sabit

Görüş Alanı 67°

Görüş Alanı Derinliği 1.5 … 10 cm

Aydınlatma 5 LED

Kablo Çapı 4.5 mm

Kamera Başlığı 2 yöne hareketli

Bükme Yarıçapı 90 mm

Ekran 3.5 inç TFT ekran

Arayüz Mini USB (AV çıkışı / AV girişi)

Görüntü Depolama 8 GB SD hafıza kartı

Sıkıştırma Formatı MPEG4

Görüntü Formatı JPEG (640 x 480)

Video Çıkış Formatı NTSC & PAL

Video Formatı ASF (320 x 240)

Çalışma ve Depolama Sıcaklığı
-10 … +50°C

Güç Kaynağı Şarj edilebilir 3.7 V lityum iyon pil

Ağırlık 450 g (taşıma çantası ile)

Ek bilgi
Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler
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