
Videoskop / Videoendoskop PCE-IVE 330

Videoskop PCE-IVE 330
Ulaşılması zor alanların teşhisi ve izlenmesi için / Makine ve sistem teşhisi / 8 inç LCD monitör /

Kamera başlığında 12 parlak LED / Parlaklığı ayarlanabilir LED / Hafıza fonksiyonu /
Video fonksiyonu / Esnek kamera başlığı

Videoskop PCE-IVE 330, makinelerde ve sistemlerde ulaşılması zor yerlerin tespit edilmesi ve izlenmesi için kullanılır. Videoskobun uzunluğu
sayesinde erişilmesi zor olan yerleri kaydetmek de mümkündür. Videoskop ile kamera izleme, esnek kamera başlığı ile desteklenir. Kamera
başlığı bükülerek istenilen konuma getirilebilir. Videoskobun bu özelliği, belirli bir açıda fotoğraf çekmeyi mümkün kılar. Kamera üzerinde
videoskobun kullanılacağı alanı çok iyi bir şekilde aydınlatan ve böylece ekrana net bir görüntü aktarılmasını sağlayan 12 adet parlak LED
bulunur. LED’lerin parlaklığı videoskobun sap kısmında yer alan bir ayar tekerleği yardımıyla ayarlanabilir.

Bu şekilde, videoskop, makinelerin içindeki potansiyel tehlikeleri de tespit edebilir. Bileşenler ya da benzerleri üzerindeki kırılma noktaları
videoskop tarafından netleştirilebilir. Videoskop, görüntülerin sadece ekrana aktarıldığı normal modun haricinde bir SD kart takıldığında video
kaydı gerçekleştirme imkanı da sunar. Böylece, her bir bileşenin çalışma özellikleri izlenebilir ve gerekirse daha sonra optimize edilebilir.

Videoskobun teslimat içeriğinde kart okuyucuya ek olarak uygun SD kart da yer alır. Böylece, elde edilen videolar daha sonra sorunsuz bir
şekilde bilgisayarda görüntülenebilir. Videoskop, videoların bilgisayarda başlatıldıklarında doğru bir şekilde atanabilmesini sağlamak için
videolara otomatik olarak tarih ve saat ekler. Bu şekilde, oluşabilecek herhangi bir karışıklığın önüne geçilse de tarih ve saatin doğru
ayarlandığından emin olunmalıdır.

 Esnek kamera başlığı
 8 inç LCD monitör
 Parlaklığı ayarlanabilir LED
 Üç metreye kadar uzatılabilir
 Video fonksiyonu
 Depolama seçeneği olarak SD kart girişi



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

   

Monitör  

LCD Ekran 8 inç

Çözünürlük 800 x 480

Boyut 130 x 80 x 10 mm

   

Teleskopik Çubuk  

Maksimum Uzunluk 2.3 m

Minimum Uzunluk 0.9 m

   

Şarj Edilebilir Pil  

Pil Kapasitesi 1500 mAh

Çıkış Voltajı 12 V DC, 500 mA

   

Şarj Adaptörü  

Giriş Voltajı 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz

Çıkış Voltajı 12 V DC, 500 mA

   

DVR (Dijital Kayıt Cihazı)  

PAL Çıkışı 704 x 576 (PAL)

Video Formatı MPEG-4

Kayıt Formatı ASF

SD Kart 2 ... 32 GB

   

Genel Özellikler  

Toplam Uzunluk Maksimum 3 metre

Çalışma Voltajı 12 V DC

Çevre Koşulları -20 … 50°C

Ek bilgi
Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler



https://www.pce-instruments.com/turkish/api/getartfile?_fnr=1077768&_dsp=inline
https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae/videoskop-videoendoskop-pce-instruments-videoskop-videoendoskop-pce-ive-330-det_5850311.htm
https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae_/videoskop-videoendoskop-kat_160399.htm

