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BASINÇLI DEPOLAMA KAPLARI, TESİSLER, FABRİKA MAKİNE PARKLARI 
VE SU ALTI TANKLAR İÇİN EN BAŞARILI GÖRSEL MUAYENE KAMERASI

BEŞİNCİ NESİL İLE GÜVENLİ PERFORMANS



+60° -180°

60x 
Zoom

VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN
Daha kısa kontrol ve duruş süreleri tesis kullanılabilirliğini 

artırır ve böylece verimliliğinizi artırır.

KONTROL VE MUAYENE MALİYETİNİ AZALTIN
Sistem daha kısa sürede kontrol edilebilir ve hızlı bir şekilde 

tekrar üretime hazırdır. Böylece özel kıyafet gibi gerekli 
ekipmanın maliyetini ve iç yüzeylere zarar verme riskini ortadan 

kaldırır.

KANITLANMIŞ YATAY DÜŞEY ZOOM KAMERA

• Dört bir tarafı görüş ile eksiksiz denetimler için yatay-düşey işlevi.

• Hızlı, geniş açılı genel bakış ve oryantasyon için mükemmel lens kombinasyonu.

• Uzun mesafelerde bile en küçük ayrıntı çözünürlükleri için 60 kere yakınlaştırma (Zoom) özelliği.

• Önceki modele göre 10 kat daha iyileştirilmiş ışık hassasiyeti.

• Önceki modele kıyasla çift Parlaklık-Karanlık dinamiği (WDR).

• Daha sonra çağırmak ve otomatik ilerletmek
için kamera konumunuzu kaydedin.

• Depolama Tankları iç duvarlarının sistematik
olarak taranması için Otomatik İlerle ve
Tara özelliği.

• Görüntülenen X/Y Konum göstergesi
anlaşılabilir yön tayini ve dokümantasyonu
garanti eder.

• Kamera Tepe üstü kullanıldığında bile doğru
ekran görüntüsü için dijital görüntü işleme.
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PERSONEL VE SİSTEMLER İÇİN DAHA 
FAZLA GÜVENLİK
SNK 60x’in uzun menzili, çepeçevre görüntüleme 
ve 60 kere yakınlaştırma özelliği sayesinde 
uygulamanın içerisine girme mecburiyeti ortadan 
kalkar. Böylece personelin güvenliği artırılır ve 
Kontaminasyon (bulaşma) ve uygulama yapılacak iç 
yüzeylerin hasar görme riski önlenir.

BASINÇLI KAPLAR, DEPOLAMA TANKLARI VE 
KAZANLARDA GÖRSEL MUAYENE TAM DEĞERLİ      
60x YAKINLAŞTIRMA

Optimum aydınlatma için ayrı ayrı 
kontrol edilebilen farlar ve yakın ve 
uzun odak aralıkları için net 
görülebilir hata kontrastları.

5 bara kadar suya dayanıklı. 

Batarya ile çalışırken, standart 
Bosch® Li-Ion Batarya ile 5 saate 
kadar kullanım. Kimyasal alanlar gibi 
kritik ortamlarda artık prize gerek 
yok.

• Uzun ömürlü ve güvenli kullanım için farklı uzunluklarda Kevlar® la güçlendirilmiş Kablo.

• 10 mm'den itibaren en keskin görüntü ayrıntıları için makro işlevi.

• Dış muhafazayı siz seçin: alüminyum veya paslanmaz çelik.

Videotest
cihazına bağla

Görselleştir ArşivleDüzenle,
kaydet, 

ses yorum ekle



EN KÜÇÜK DETAYA KADAR
SNK 60x'in 60 kere yakınlaştırma özelliği ile daha uzun 
mesafelerde bile görsel muayeneniz için ayrıntılı ve 
değerlendirilebilir görüntüler elde edersiniz. 
60x yakınlaştırma ve yüksek çözünürlük sayesinde en 
küçük çatlakları, kaynak dikişlerindeki değişiklikleri veya 
diğer kritik noktaları kolayca bulabilirsiniz. 
10 mm aralıktaki makro çekimler bile SNK 60x için zor 
değildir. 

MÜŞTERİYE ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZİ DEĞERLENDİRİN
Standart sistem uymadığı durumda, size memnuniyetle yardımcı oluruz. Özel 
çözümler için bir uzman olarak, SNK teknolojimizde özel tasarlanmış küçük seri 
üretim olarak geniş bir yelpaze sunuyoruz.  Örneğin, isteğe bağlı olarak paslanmaz 
çelikten yapılmış muahafaza, farklı boyutlarda veya diğer yatay-düşey özellikleri, 
alternatif optik konfigürasyonları ve halojen, kızılötesi ve UV aydınlatma veya çizgi 
lazer ölçüm projeksiyonlu farklı aydınlatma yöntemlerine mi ihtiyacınız var? Özel 
sorun tanımınız için yatay-düşey OEM kamera olarak kendi çözümünüzü geliştirin 
ve bizimle entegre edin.

KONTROL VE DOKÜMANTASYON 

SNK ve Revolver 80 ile kullanım için özel olarak geliştirilen MATRIX E3 
Dokümantasyon birimimizi değerlendirin.  

MATRIX sistemi üzerinden uzaktan kumanda sayesinde, siz veya 
inspektörünüz uygulama alanına girmek zorunda kalmadan 150 metreye 
kadar basınçlı kapları ve tankları test edebilirsiniz. 

Dijital görüntü işleme sayesinde, SNK’yı baş aşağı kullansanız bile Matrix 
size her zaman doğru bir görüntü gösterir. 

Görüntülenen X/Y Pozisyon ekranı ile değerlendirilebilir yön 
oryantasyonu ve dokümantasyon güvence altındadır. 

Genel bakış çekimi

RAKİPSİZ 
KOMBİNASYONKESİNLİKLE



GÖRSEL MUAYENE HİÇBİR 
ZAMAN BU KADAR 
OLMADI
TAŞIMASI KOLAY 

MATRIX E3 ve SNK 60x ürünümüzü şimdi yeni, daha da mobil ve 
sağlam taşıma çantaları ile yaşayın. Ağır taşıma dün oldu. 
Yeni taşıma çantaları, kontrol sistemlerini uygulama sahasına 
rahat ve kolay bir şekilde taşıyabilmeniz için dışarıya çekilebilen 
tutma kulplar ve kauçuk tekerlerle donatılmıştır.  
Taşıma çantası ayrıca, denetim sistemlerinizi sıvılardan korumak 
için su geçirmezdir.

ELEKTRİKTEN BAĞIMSIZ
Daha fazla mobilite sağlamak için ayrıca güç kaynağını da revize 

ettik. MATRIX E3 ve SNK 60x artık harici bir batarya ile 
çalıştırılabilir.  Batarya, güç kaynağı ünitesindeki bir kızak 

üzerinde kolayca kaydırılarak sezgisel olarak takılır ve kolayca 
çıkarılabilir. 

   Piyasada bulunan üniversal 36V markalı batarya, 5 saate kadar ek inceleme süresi sağlar. 
İlerde, etrafınızda her hangi bir priz olmadığında karmaşık kablo uzatmaları olmadan 

tetkiklerinizi yapın ve görsel muayene süresince ihtiyacınız olan sayıda bataryalarla donatın. 
Bataryanın pratik boyutuyla, birkaç ünitenin taşınması da sorun değildir. Yeni kamera 

çantalarımızda artık iki harici batarya için yer var.

Uyumluluk: Mevcut SNK 40x kamera kafaları, basit bir yükseltmeden (Upgrade) sonra batarya ile çalışan 
yeni MATRIX E3 ile çalışmaya devam edebilir.



* Sadece MATRIX E3 ile kullanırken. 
** Talep üzerine halojen aydınlatmada mümkün.

KAMERA KAFASI 

Tip 1/3“ Panasonic CMOS Sensör

Video Çıkış 700 yatay TV Satırı, aktif Sensör pikseli 1920(Y) x 1080(D)

Zoom 60x Zoom | Görüntüleme alanı: 1.6° ila 45°

Odak alanı manuel ve otomatik Ayar | Makro fonksiyonu, 10mm den ∞ kadar

Işık hassasiyeti Renkli 0,125 lx | SB 0,025 lx

Pozlama süresi 1/30.000 bis 1/7 Sek.

Kamera ısı-Göstergesi Evet

Kablo uzunlukları 3m, 30m, 50m, 80m, opsiyonel 150 metreye kadar patentli viZaar® Kablo tamburu üzerine sarılı

Görüntü optimizasyonu* Wide Dynamic | yüksek çözünürlük | gelişmiş Gürültü azaltma

IŞIKLANDIRMA

Işık kaynağı** 1 x LED    7 Watt (25°) 
1 x LED    7 Watt (100°) - Yakın planların tam aydınlatması için geniş açı

ÇALIŞMA ORTAMI

Isı -15°C ila +55°C

Basınç dayanımı 50 m su derinliği standardı

Muhafaza içi ön basınç Maks. 0.7 bar / 10 psi

YATAY- VE DÜŞEY ALANI

Yatay hareket alanı 347° (+/- 173.5°)

Düşey hareket alanı -180° den +60° kadar

Eksen hızı (muhafazaya bağlı olarak) Alüminyum: 0 bis 14°/San.  |  Pasl. Çelik: 0 bis 7°/San.

Tork momenti (Fasılalı kavrama) Evet

EBATLAR

Ağırlık Alüminyum gövde, siyah eloksal: 2.97 kg  | Pasl.Çelik: 6.6kg

Ebatlar mm olarak Açı çapı: 164 mm | Standart: 280 mm Yükseklik

Aksesuarlar için sabitleme Dört M6 Sabitleme noktası

Pozisyon geri bildirim Çözünürlük: 0.1° | Hassasiyet: 1.0°



AKSESUARLAR

Kamera çantası

Aksesuar Taşıma çantası Sistem kablosu için Taşıma çantası (50 m'ye kadar).

Kontak kayma halkalı 
Kablo Tamburu 150 m'ye kadar çalışma sırasında ana kablonun sarılmasına ve çözülmesine olanak tanır.

Kamera kaldıracı Kameranın kazana aşağıdan ilerlemesini sağlar. Maksimum Yükseklik: 5 m.

İtme aracı Kameranın 3 metreden uzun mesafelerde çok büyük hatlarda yatay olarak itilmesi / çekilmesi için.

Menhol sehpası Karbon fiber çubuklara bağlı kameranın kontrollü ilerleme / sabitleme (mafsal bağlantı) 
yardımıyla kapların / incelenecek alanların kontrolünü kolaylaştırır.

Karbon fiber çubuklar Kamera kafasını test objesine sabitlemek ve obje içerisinde ilerleyebilmek için, uzatılabilir ve 1 m ve 2 m uzunluğunda mevcuttur.

Kamera kafasını 
karbon fiber çubuklara 
bağlama adaptörü

Kamera kafasını SNK ve karbon fiber çubukları bağlar. Paslanmaz Çelik.

Kamera sabitleme L parçası Kamera kafasını 90° yatay Pozisyona getirir.

Basınç Kartuşları* Su geçirmezlik ve ön basınç ayarı için hızlı kontrol. Tek kullanımlık CO2 Kartuşlar dahil.

Hava pompası CO2 Kartuş gerektirmeden su geçirmezlik ve ön basınç ayarı için hızlı kontrol.

Yedek parçalar Yedek parça talep üzerine sunulur.

* Yalnızca Almanya içindeki teslimatlar için

Maksimum sağlamlık ve dayanıklılık için Aramid fiber 
(Kevlar®) takviyeli kablo kılıfı. 400 kg'a kadar çekme yükü!

Muayene kameraları SNK / Revolver 80 için Taşıma çantası Ebatlar mm olarak: (E) 551 x (B) 358 x (D) 226



viZaar industrial imaging AG
Hechinger Straße 152
72461 Albstadt / Germany
Tel.: +49 7432 98375-0
Fax: +49 7432 98375-50
Freecall 0800 3600371 (only within Germany)
www.vizaar.de
info@vizaar.com

viZaar Russia & CIS
197022, St. Petersburg / Russia
Professora Popova 37B
Tel. : +7 9852220677
www.vizaar.ru
info@vizaar.ru

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd.
2A Lrg Desa Utama Jln Masjid Kayu
Ara PJU 6
47400 Petaling Jaya Selangor / Malaysia
Tel.: +603 772 217-10
Fax: +603 772 217-10
www.vizaarsea.com.my
info@vizaarsea.com.my

FORT SA
3 rue Lambert
Parc Lavoisier
91410 Dourdan / France
Tel.: +33 1608 11818
Fax: +33 1645 99573
www.fort-fr.com
info@fort-fr.com

viZaar industrial imaging AG 
Vertriebs-, Dienstleistungs- und 
Schulungszentrum Rhein-Main
Lupusstraße 17
35789 Weilmünster-Wolfenhausen / Germany
Tel.: +49 6475 91129-0
Fax: +49 6475 91129-29

viZaar industrial imaging AG 
Vertriebs- und Dienstleistungszentrum West
46348 Raesfeld / Germany
Tel.: +49 170 5703130

viZaar® yetkili ticari ve satış çözüm ortağı:

www.vizaar.de




