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TEKNİK KATALOG
Erişilmesi zor alanların teşhisi ve izlenmesi için endüstriyel endoskop /
makine ve sistem teşhisi / 8 "LCD monitör / kamera kafasındaki 12 parlak LED /
LED'lerin ayarlanabilir parlaklığı / bellek işlevi / video işlevi / esnek kamera kafası
PCE-IVE 330 endüstriyel endoskop, makinelerde ve sistemlerde erişilmesi güç alanların teşhis
edilmesi ve izlenmesi için kullanılır. Endüstriyel endoskopun uzunluğu nedeniyle, erişilmesi zor
alanları tespit etmek de mümkündür. Kamerada, teleskopik kameranın kullanılacağı alanı çok
iyi aydınlatan 12 parlak LED bulunur ve böylece net bir resim ekranda görüntülenir. LED'lerin
parlaklığı teleskopik kameranın kolundaki bir kadran kullanılarak ayarlanabilir. Böylece,
teleskopik kamera da makinenin içindeki potansiyel tehlikeleri tespit edebilir. veya örnekte,
bileşenler üzerindeki kırılma noktaları bu teleskopik kamera tarafından netleştirilir. Görüntülerin
sadece ekrana iletildiği normal moda ilaveten, bir SD kartı takılırsa bir video kaydı da yapılabilir.
Bireysel bileşenlerin performans özellikleri de izlenebilir ve gerekirse daha sonra optimize
edilebilir. Teleskopik kameranın teslimat kapsamı yalnızca SD kartı değil, aynı zamanda bir
kart okuyucu içermekte ve böylece üretilen video daha sonra PC'de kolaylıkla
görülebilmektedir. Videoların bilgisayarda başlatıldıklarında doğru sıralanması için, teleskop
kamerası videoya tarih ve saati otomatik olarak ekler. Böylece, hiçbir karışıklık oluşamaz.
Bununla birlikte, tarih ve saatin önce cihaz üzerinde doğru bir şekilde ayarlanmış olması gerekir.
Özellikler
- Esnek kamera kafası
- 8 "LCD monitör
- Parlaklık ayarlı LED'ler
- Üç metreye kadar
- Video işlevi
- Depolama seçeneği olarak SD kart yuvası
Teknik Özellikler
Kamera
Kamera başlığı

1/4 CMOS

Piksel

0.3 megapiksel

Aydınlatma

12 x LED (beyaz)

Kamera uzunluğu

320 mm

Kamera çapı

23 mm

LCD monitör

8"

Çözünürlük

800 * 480

Boyutlar

130 x 80 x 10 mm

Teleskopik çubuk
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Maksimum uzunluk

2.3 m

Minimum uzunluk

0.9 m

Pil
Akü kapasitesi

1500 mAh

Çıkış voltajı

12 V DC, 500 mA

Şarj adaptörü
Giriş gerilimi
Çıkış voltajı

100 ... 240 V AC, 50 /
60 Hz
12 V DC, 500 mA

DVR
PAL çıkışı

704 x 576 (PAL)

Video formatı

MPEG-4

Kayıt biçimi

ASF

SD kart

2 ... 32 GB

Genel bilgi
Uzunluk

maksimum uzunluk:3
m

Çalışma gerilimi

12 V DC

Çevre koşulları

-20 ... +50 °C

Teslimat İçeriği:
1 x Kamera kafası
1 x 8 inç LCD ekran
1 x Batarya
1 x Teleskopik çubuk
1 x Döner mafsal
1 x Taşıma kayışı
1 x SD kartı
1 x Kart okuyucu
1 x Kulaklık
1 x Şarj adaptörü
1 x Kullanım kılavuzu
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