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en DoĞru ekİpmanı seçİn
Bu Katalogda iç çaplar büyük, Tanklar & Kaplar için özel muayene ekipmanlarından en doğru seçenekleri bulacaksınız. 

çap
Uygulamanızda muayene girişine uygun

mümkün olan en büyük sonda çapını seçin.
Böylece mümkün olan resim kalitesini

yükseltir ve cihazın dayanıklılığını artırıp, 
maliyetini düşürebilirsiniz.

Sistem Uzunluknu bireysel ihtiyacınıza
göre belirleyin.

Uygulamanız için en doğru sistemi seçin. Yük-
sek ışık hassasiyeti ve uzağa yetebilecek optik
zoom tank ve kaplarda görsel muayene için ve
aynı zamanda uzak mesafelerin detay incele-
melerinde idealdir. Orbital kaynak dikiş tetkik-

leri en iyi şekilde çift kamera kafası ve
360°sonsuz dönebilme özelliği ile çözülür.

uzunluk performans

Sistemler ile yapılan görsel muayeneler sıklıkla maliyetlerden ve zamandan tasarruf sağlar. Tehlikeli 

bölgelere inspektörlerin girmelerini azaltın. Mükemmel optik zoom masraflı iskele kurulumunu gereksiz

kılmaktadır, muhtemel kontaminasyonu ve hassas kap yüzeylerinde oluşabilecek hasarları önler.
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0539 9631566
Aramanızdan memnuniyet duyarız. Uygulamanızı bize tanımlayın.

ınfo@Vızaar.Com.tr

İnternet üzerinden yerel ticari çözüm ortağı

ve satış temsilcinizi bulun.

Yerel çÖzÜm
ortaĞınız

VİzaarturkİYe.Com

http://www.vizaar.de/de/kontakt/vizaar-weltweit
info@vizaar.com
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1  Bıg
Boru iç çapları 30 mm‘den başlayan boru ve kaynak dikiş yeri tetkikleri

BIG Boru kamerası büyük Tank / Kapların görsel muayenesinde (VT) tasarruflu ve güvenilir en

mükemmel çözümdür. BIG mükemmel görüntü kalitesi ve odaklama özellikleri sunmaktadır.

BIG’in kusursuz renk iletimi kaynak dikiş kalitesinin değerlendirilmesinde önemli bir rol

oynamaktadır.

90° Yan görüş adaptörü sayesinde ideal renk sonuçları ve orbital kaynak dikişlerinin

değerlendirmelerindede belirleyici detaylar sunmaktadır. Yapısal tasarımı dar boru dirseklerinde

ilerlemeyi mümkün kılmaktadır. Merkezleme aparatları gibi profesyonel aksesuarlar, profesyo-

nel endüstriyel uygulamalarda muayene sistemini tamamlamaktadır.

BIG Boru kamerası MATRIX Raporlama sistemi ile beraber kullanıldığında boru ve kaynak dikiş

tetkiklerinde ve aynı zamanda tanklar ve kaplar için ideal bir muayene ekipmanı

oluşturmaktadır.

Bıg matrıX e3

pC/laptop

Bıg

Bıg

monıtor

Konfigürasyon 1

Konfigürasyon 2

Konfigürasyon 3
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Dış Ø uzunluk ışıklanDırma foV DoV sİstem setİ

29 mm 30 m LED 65° 0° VXX-13-000100

29 mm 50 m LED 65° 0° VXX-13-000101

29 mm 80 m LED 65° 0° VXX-13-000102

BIG Sistem setleri

1    Bıg
1.1    BIG Sistem setleri 1.1 Bıg sistem setleri

Teslimat kapsamı:

n BIG Kamera kafası (PAL)

n PU Bağlantı kablosu

n 10 mm İtme çubuğu adaptörü

n İki adet merkezleme aparatı

n Aksesuarlar çantası

Daha fazla konfigürasyon ve aksesuarlar gelecek bölümlerde listelenmiştir.

Boru kamerası BIG tasarrufludur ve görsel muayene (VT) amaçlı muayeneler için optimaldir.

PC / LAPTOP, Monitör üzerinden görüntü sunumu için yüksek çözünürlü görüntü aktarımı veya

geliştirilmiş raporlama amaçlı MATRIX E3 bağlantı imkânına sahiptir.
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n Taşıma çantası

n 90° Yan görüş adaptörü

n Merkezleme ağı seti

n Cam elyaf itme çubukları seti

n Cam elyaf itme desteği

taşıma çantası BmX-50-000308

Ürünler ve aksesuarları için emniyetli bir şekilde nakliye ve depolama amaçlı özel tasarlanmış hafif,

kompakt ve sıçrayan suya karşı korumalı HPX® Taşıma çantası. Entegre tekerlekler, teleskopik 

tutacak, güçlendirilmiş hızlı kilitleme ve menteşeler, müşteri logosu için yapıştırma alanı.

Bıg İçİn 90° Yan gÖrÜş aDaptÖrÜ Bem-30-000117

LED Aydınlatmalı emsalsiz yan görüş adaptörü. Elle odaklama. 300 mm’den 200 mm’ye kadar odak

netlik alanı. Yansımasız görüntü, bakım gerektirmeyen tasarım.

merkezleme aĞı setı BmX-50-000288

merkezleme ağı “standart”: 100 mm’den 174 mm’ye kadar BMX-50-000286

merkezleme ağı “Büyük”: 172 mm’den 466 mm’ye kadar BMX-50-000287

Alüminyum tasarım sağlam merkezleme ağı kamera kafasını boru içerisinde merkezler, böylece kir

ve kalıntılar ile teması engeller. Sondanın ilerlemesi kolaylaşır. Merkezlenmiş konum sabit odaklanmış

ve aydınlatılmış görüntü sunar.

Cam elYaf İtme çuBukları setİ BmX-50-000292

3x Cam elyaf itme çubuğu “Yumuşak”, Ø 6mm, 

beher uzunluk 1,5 mtr. Bağlantı / 10 mm orta eklemeyle ek uzatma.

FXX-71-000100

3x Cam elyaf itme çubuğu “orta”, Ø 7.5mm, beher uzunluk 1,5 mtr.

Bağlantı / 10 mm orta eklemeyle ek uzatma.

FXX-71-000101

3x Cam elyaf itme çubuğu “sert”, Ø 9mm, beher uzunluk 1,5 mtr.

Bağlantı / 10 mm orta eklemeyle ek uzatma.

FXX-71-000102

Optionales Aksesuarlar

1    Bıg
1.1    Aksesuarlar 1.1 aksesuarlar

Dış Ø uzunluk aDaptÖr aĞırlık ÜrÜn no.

6.0 mm 30 m 6.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 6.8 kg FXX-71-000117

6.0 mm 50 m 6.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 7.8 kg FXX-71-000112

9.0 mm 30 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 10.0 kg FXX-71-000120

9.0 mm 50 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 12.0 kg FXX-71-000114

9.0 mm 70 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 14.0 kg FXX-71-000116

11.0 mm 100 m 11.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 35.0 kg FXX-71-000115

Cam elyaf itme desteği
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1    Bıg
1.2   Aksesuarlar 1.2 aksesuarlar

Bıg İçİn 90° Yan gÖrÜş aDaptÖrÜ Bem-30-000117

LED Aydınlatmalı emsalsiz yan görüş adaptörü. Elle odaklama, 300 mm’den 200 mm’ye kadar odak net-

lik alanı, yansımasız görüntü, bakım gerektirmeyen tasarım.

90° YAN GÖRÜŞ ADAPTÖRÜ

matrıX e3 VXX-80-000102

Raporlama sistemi ile en iyi görüntü sunumu ve detaylı raporlama.MATRIX E3 Raporlama sistemi ile en

iyi görüntü sunumu ve detaylı raporlama.

MATRIX E3

optİk DÂHİl 40 mm leD kamera kafası fXX-10-000114

Güçlü ışıklı LED Kamera kafası, 29 mm Kamera kafası ile değiştirilebilir, Merkezleme aparatı dâhil 90° FOV (Görüş

alanı).

OPTİK DÂHİL 40 MM LED 

29 mm kamera kafası İçİn merkezleme aparatı fXX-10-000108

50 mm’nin üzerindeki boru iç çaplarında 29 mm Kamera kafası ile kullanılabilen merkezleme aparatı. Kamera
kafasını boru içerisinde merkezler, böylece kir ve kalıntılar ile teması engeller. Merkezlenmiş konum sabit
odaklanmış ve aydınlatılmış görüntü sunar. Mükemmel muayene görüntüleri için en hızlı ve en tasarruflu yol. Düz
görüş ve yan görüş ile kullanılabilir.MERKEZLEME APARATI

matrıX e3 gÜç kaYnaĞı moDÜlÜ Bem-30-000128

MATRIX E3 Raporlama ünitesinin 90V – 200V AC şebeke adaptörü ile kullanımı, Her türlü prizden besleme.

GÜÇ KAYNAĞI MODÜLÜ

matrıX e3 BatarYa moDÜlÜ Bem-30-000129

MATRIX E3 Sistemi opsiyonel batarya modülü ile diğer besleme kaynaklarından bağımsız olarak kullanılabilir. Opsiyonel
akü ile mobil ve bağımsız olursunuz. NiMh batarya modülü düşük ısılarda bile en iyi performansı sunar, kendiliğinden
tutuşmaya karşı korumalı ve piyasadaki en emniyetli özellikleri taşır. Ortalama kullanım süresi: 1,5 ila 2 Saat (Sistem ve
uygulamaya bağlı olarak). İlave batarya modülleri önerilir..

BATARYA MODÜLÜ

MERKEZLEME AĞI

ayarlanabilir 100 mm’den 174 mm’ye kadar

malzeme Alüminyum

Bağlantı 10 mm Cam elyaf itme çubukları / İtme desteği | 40 mm kamera kafası ile kullanım için adaptör

fonksiyon Sondayı boru içerisinde merkezler, böylece kir ve kalıntılar ile teması engeller. Küçük tekerlekler
sayesinde kamera kafasının ilerlemesi kolaylaşır.

merkezleme aĞı, stanDart BmX-50-000286

MERKEZLEME AĞI

ayarlanabilir 172 mm’den 466 mm’ye kadar

malzeme Alüminyum

Bağlantı 10 mm Cam elyaf itme çubukları / İtme desteği | 40 mm kamera kafası ile kullanım için adaptör

fonksiyon Sondayı boru içerisinde merkezler, böylece kir ve kalıntılar ile teması engeller. Küçük tekerlekler
sayesinde kamera kafasının ilerlemesi kolaylaşır.

merkezleme aĞı, BÜYÜk BmX-50-000287
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1    Bıg
1.2   Aksesuarlar 1.2 aksesuarlar

çap Çap 6.0 mm

malzeme PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme çubuğu

kullanım uzunluğu 1.5

Bağlantı 10 mm hızlı kitleme kuplaj bağlantı geçme yeri

Cam elYaf İtme çuBuĞu, Yumuşak fXX-71-000100

çap 7.5 mm

malzeme PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme çubuğu

uzunluk 1.5 m

Bağlantı 10 mm hızlı kitleme kuplaj bağlantı geçme yeri

Cam elYaf İtme çuBuĞu, orta fXX-71-000101

çap 9.0 mm

malzeme PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme çubuğu

uzunluk 1.5 m

Bağlantı 10 mm hızlı kitleme kuplaj bağlantı geçme yeri

Cam elYaf İtme çuBuĞu, sert fXX-71-000102

Dış Ø uzunluk aDaptÖr aĞırlık ÜrÜn no.

6.0 mm 30 m 6.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 6.8 kg FXX-71-000117

6.0 mm 50 m 6.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 7.8 kg FXX-71-000112

9.0 mm 30 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 10.0 kg FXX-71-000120

9.0 mm 50 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 12.0 kg FXX-71-000114

9.0 mm 70 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 14.0 kg FXX-71-000116

11.0 mm 100 m 11.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 35.0 kg FXX-71-000115Cam elyaf itme desteği

Cam elyaf itme çubuğu

Cam elyaf itme çubuğu

Cam elyaf itme çubuğu

Cam elYaf İtme çuBukları İçİn muHafaza çantası fXX-82-000108

15 Cam elyaf itme çubuklarına kadar taşıma ve depolama çantası. Sağlam ve hafif, temizliği kolay malzeme.

Muhafaza çantası

alBstaDt / WolfenHausen’Da tesİs İçİ sİstem ÜrÜn kullanım eĞİtİmİ sXX-20-000111

Beher eğitim 6 kişiye kadar (6 saat)
Tesis içi ürün eğitimi MATRIX E3 Raporlama ünitesi ile emniyetli bir şekilde çalışmayı kapsamaktadır. İlk açılma,
hızlı başlatma, kamera kafalarının kullanımı, doğru veri yönetimi, metin üreticisi, muayene verilerinin USB
Hafızaya kopyalanması, merkezleme aparatlarının değiştirilmesi, sistemin ve değiştirilebilen sondaların em-
niyetli bir şekilde depolanması.Tesis içi ürün eğitimi

taşıma çantası BmX-50-000308

Ürünleri ve aksesuarları için emniyetli bir şekilde nakliye ve depolama amaçlı özel tasarlanmış hafif, kompakt

ve sıçrayan suya karşı korumalı HPX® Taşıma çantası. Entegre tekerlekler, teleskopik tutacak, güçlendirilmiş

hızlı kilitleme ve menteşeler, müşteri logosu için yapıştırma alanı.

Taşıma çantası

29 mm kamera kafası İçİn YuVarlak merkezleme fırça kılaVuz aparatı fXX-10-000109

Boru iç çapları 65 mm’den büyük sağlam yuvarlak fırçalı alüminyumdan yuvarlak merkezleme fırça kılavuz aparatı
(Çap 65 mm). Kamera kafasını boru içerisinde merkezler, böylece kir ve kalıntılar ile teması engeller.
Merkezlenmiş konum sabit odaklanmış ve aydınlatılmış görüntü sunar. Mükemmel muayene görüntüleri için
en hızlı ve en tasarruflu yol. Düz görüş ve yan görüş ile kullanılabilir.Yuvarlak merkezleme fırça

kılavuz aparatı



2    reVolVer 80
Boru iç çapları 80 mm‘den 1.000 mm’ye kadar 360°boru ve kaynak dikiş yeri tetkik amaçlı
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Çift yönlü boru içi muayene kamerası REVOLVER 80 boru iç yüzeyleri ve kaynak dikiş yerlerinin hızlı ve ekonomik bir şekilde

muayenesine imkân tanır. Kumanda kolu ( Joystick) ile veya yazılım üzerinden yan görüş kamerası kaynak dikişini ve iç

duvarları 360° hassas tarar ve böylece emniyetli ve hızlı bir şekilde eksiksiz muayene sonuçları verir. Dokunmatik fonksiyonu

ile en yüksek çözünürlükte etkileyici 10x zoom objektif görüntüleri mobil büyük formatlı ekrana yansıtıldığında hiçbir detay

gizli kalmaz. Boru içerisinde ilerlerken bağımsız çalışan yüksek çözünürlü ön kamera sayesinde en iyi ileri yön görüşü ve

oryantasyon sağlanır. Güçlü performans ve optimum hata kontrastı (parlaklık) için bağımsız ayarlanabilen, yüksek perfor-

mans LED’ler en büyük hacimleri bile aydınlatır. İç yüzeyi kaplanmış, Elektroliz yöntemiyle metal yüzeyi elektrolitik parlatılmış

ve aşırı yansıma yapan yüzeylerde bile mümkün olan en iyi görüntü sonuçlarını alabilirsiniz.

Gözlerden uzak yerde hareket eden kamerada oryantasyon ve kumanda etmek birkaç çevirmede ve dirsek kıvrımlarında

zordur. Görülebilen yatay su seviyesi veya diğer önemli noktalar bile her zaman işe yaramaz. Otomatik seviye işlevi sistemi

eksenel itme çubukları ve sistem rotasyonuna bağımsız olarak sabit tutar ve otomatik olarak ilerleyen kamerayı önceden

tanımlanmış pozisyonda düz tutar. Buda tetkik emniyetini yükseltir, muayeneyi hızlandırır ve böylece masraflardan tasarruf

ettirir. Uzunlamasına kaynatılmış borularda bile muayeneler hızlandırılır ve kolaylaştırılır.

panorama
sCan



11 info@vizaar.com.tr

2    reVolVer 80
2.1    REVOLVER 80 Sistem setleri 2.1 Ø 79 mm

DoV foV uzunluk sİstem setİ

0° / 90° 46° için 4.6° 30 m VXX-11-000116

REVOLVER 80
Sistem setleri

Teslimat kapsamı:

n REVOLVER 80-Kamera kafası 

n Kamera kafası taşıma çantası

n MATRIX E3

n SNK / REVOLVER 80 Modül

n Kısa kullanım kılavuzu

n Aksesuar çantası

n 30 metre bağlantı kablosu

n Merkezleme halkası

Diğer kombinasyonlar, yedek kamera kafaları ve aksesuarlarını alt bölümlerde bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve fonksiyonları MATRIX Ürün

broşürlerinde bulabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış sistem setinden yararlanın
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2    reVolVer 80
2.1    Aksesuarlar 2.2 aksesuarlar

Bağlantı kablosu BEM-30-000159 teslimat kapsamına dâhil.

Opsiyonel Aksesuarlar

n Cam elyaf itme çubukları seti

n Merkezleme ağ seti

n
Cam elyaf itme çubukları için taşıma
çantası

n REVOLVER 80-Kamera kafası

n Bağlantı kablosu

Cam elYaf İtme çuBukları setİ BmX-50-000297

5x Cam elyaf itme çubuğu “Yumuşak”, Ø 6mm, beher 

uzunluk 1,5 mtr.

Bağlantı / 10 mm orta eklemeyle ek uzatma.

FXX-71-000100

5x Cam elyaf itme çubuğu “orta”, Ø 7.5mm, beher uzunluk 1,5 mtr.

Bağlantı / 10 mm orta eklemeyle ek uzatma.

FXX-71-000101

5x Cam elyaf itme çubuğu “sert”, Ø 9mm, beher uzunluk 1,5 mtr.

Bağlantı / 10 mm orta eklemeyle ek uzatma.

FXX-71-000102

merkezleme aĞ setİ BmX-50-000296

merkezleme ağı “orta”: 140 mm’den 210 mm’ye kadar BMX-50-000294

merkezleme ağı “Büyük”: 225 mm’den 540 mm’ye kadar BMX-50-000295

Alüminyum tasarım sağlam merkezleme ağı kamera kafasını boru içerisinde merkezler, böylece kir

ve kalıntılar ile teması engeller. Sondanın ilerlemesi kolaylaşır. Merkezlenmiş konum sabit odaklanmış

ve aydınlatılmış görüntü sunar.

Cam elYaf İtme çuBukları İçİn muHafaza çantası fXX-82-000108

15 Cam elyaf itme çubuklarına kadar taşıma ve depolama çantası. Sağlam ve hafif, temizliği kolay

malzeme.

reVolVer 80 YeDek kamera kafası Bem-30-000142

İki tarafa bakış yönlü (Düz öne bakış ve yan görüş) çift kamera kafası. Yüksek çözünürlü yan görüş

kamerası (>470 TV Satırları: 752 (Yatay) x 582 (Dikey) Piksel, 1,2lx) otomatik odaklama ve 10x optik

zoom ile donatılmıştır, 46° görüntü diyafram açısı (geniş açı) 4.6°’ye kadar (FOV) görüş alanı. Ön

görüş kamerası uygulama içinde navigasyon amaçlıdır.Fonksiyonlar: sonsuz dönebilen kamera

kafası, panoramik tarama, cam elyaf itme çubukları / itme desteği için 10 mm adaptör, iç çapları 80

mm’den 1.000 mm’ye kadar borular için çepe çevre LED Işıklandırma, otomatik hizalama, pozisyon

hafızası, otomatik başa dönme ve beyaz denge ayarı.

uzunluk kaBlo tamBuru gereĞİ ÜrÜn no.

3 m - BEM-30-000159

30 m - BEM-30-000175

50 m - BEM-30-000176

80 m - BEM-30-000177

150 m % BEM-30-000229*

200 m % BEM-30-000230*
Bağlantı kablosu
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2    reVolVer 80
2.2   Aksesuarlar 2.2 aksesuarlar

Merkezleme halkası

Dış çap 95 mm

Önerilen iç çap Ø 100 mm’den itibaren

malzeme Sağlam, düşük sürtünmeli POM (Polioksimetilen)

fonksiyon Kamera kafasını boru hattında merkezler ve orbital kaynak dikişlerinin eşit olarak 
tetkikine imkân verir.

reVolVer 80 İçİn YeDek merkezleme Halkası mXX-10-000509

Merkezleme ağı

ayarlanabilir 140 mm’den 210 mm’ye kadar

Önerilen iç çap Ø 145 mm’den itibaren

malzeme Alüminyum

fonksiyon Kamera kafasını boru içerisinde merkezler, böylece kir ve kalıntılar ile teması engeller. Küçük
tekerlekler sayesinde kamera kafasının ilerlemesi kolaylaşır.

merkezleme aĞı, orta BmX-50-000294

Merkezleme ağı

ayarlanabilir 225 mm’den 540 mm’ye kadar

Önerilen iç çap Ø 230 mm’den itibaren

malzeme Alüminyum

fonksiyon Kamera kafasını boru içerisinde merkezler, böylece kir ve kalıntılar ile teması engeller. Küçük
tekerlekler sayesinde kamera kafasının ilerlemesi kolaylaşır.

merkezleme aĞı, BÜYÜk BmX-50-000295

Cam elyaf itme çubuğu

çap 6.0 mm

malzeme PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme çubuğu

uzunluk 1.5 m

Bağlantı 10 mm hızlı kitleme kuplaj bağlantı geçme yeri

Cam elYaf İtme çuBuĞu, Yumuşak fXX-71-000100

Cam elyaf itme çubuğu

çap 7.5 mm

malzeme PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme çubuğu

uzunluk 1.5 m

Bağlantı 10 mm hızlı kitleme kuplaj bağlantı geçme yeri

Cam elYaf İtme çuBuĞu, orta fXX-71-000101

Cam elyaf itme çubuğu

çap 9.0 mm

malzeme PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme çubuğu

uzunluk 1.5 m

Bağlantı 10 mm hızlı kitleme kuplaj bağlantı geçme yeri

Cam elYaf İtme çuBuĞu, sert fXX-71-000102

Dış Ø uzunluk aDaptÖr aĞırlık ÜrÜn no.

6.0 mm 30 m 6.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 6.8 kg FXX-71-000117

6.0 mm 50 m 6.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 7.8 kg FXX-71-000112

9.0 mm 30 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 10.0 kg FXX-71-000120

9.0 mm 50 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 12.0 kg FXX-71-000114

9.0 mm 70 m 9.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 14.0 kg FXX-71-000116

11.0 mm 100 m 11.0 mm ile 10.0 mm’ye kadar 35.0 kg FXX-71-000115

Cam elyaf itme desteği

Cam elYaf İtme çuBukları İçİn muHafaza çantası fXX-82-000108

15 Cam elyaf itme çubuklarına kadar taşıma ve depolama çantası. Sağlam ve hafif, temizliği kolay malzeme.

Taşıma çantası
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2    reVolVer 80
2.2   Aksesuarlar 2.2 aksesuarlar

snk 40X / reVolVer 80 kamera kafası İçİn taşıma çantası BmX-50-000224

SNK / REVOLVER 80 Kamera kafası için hafif, kompakt ve sıçrayan suya karşı korumalı HPX® Taşıma çantası.

Emniyetli bir şekilde taşıma ve depolama amaçlı özel kesilmiş köpük bölmeleri.

Taşıma çantası

aksesuar çantası fXX-82-000109

Aksesuarların taşınması ve depolanması amaçlı sağlam, leke tutmaz omuz askılı naylon çanta. 50 metreye kadar

bağlantı kablosu aksesuar çantasında depolanabilir. Gerekli tüm aksesuar parçaları istiflenir, görsel muayenede

(VT) günlük ihtiyaç duyduğunuz küçük aleteler için dış cep ilave yer imkânı sunar.

Aksesuarlar çantası

lCD ekran İçİn koruma folYosu mXX-70-000274

Koruma folyosu dokunmatik ekranın boyuna tam ölçülüdür ve ekranı kirden, çizilmelerden ve kimyasal 

maddelerden korur. Yansımayı önleyen yüzey kaplama mükemmel ekran görüntüsü ve kalitesi sunar. Dokunmatik

ekran iş eldiveni kullanımında bile algılar.

Dokunmatik ekran için 
koruma folyosu

Kamera kafası 

çap 79 mm

Önerilen iç çap Ø 80 mm’den 1.000 mm’ye kadar

rotasyon Sonsuz 360° dönebilen, Rotasyon hızı: 0.1° ile 90° ye kadar / San.

kameralar Düz ön görüş ve Yan görüş kamera (Çift kamera kafası)

DoV (görüş yönü) Düz ön görüş: 0° | Yan görüş: 90°

foV (görüş alan açısı) Düz ön görüş: 70° | Yan görüş: 4.6° bis 46°

odaklama Otomatik odaklama

zoom (yakınlaştırma) Yan görüş: 10x optik / 12x dijital

çözünürlük Düz ön görüş: (Yatay) 752 x (Dikey) 582 piksel | Yan görüş: 530 Satır

ışiklandirma Düz ön görüş: 15 x ultra parlak LED Işıklandırma (otomatik) | Yan görüş: 2 x 4 ultra parlak
LED Işıklandırma (manuel / otomatik)

aydınlatma gücü Düz ön görüş: 1.2 lx

montaj İtme desteği / İtme çubuğu için 10 mm bağlantı yeri

fonksiyonlar
Panoramik tarama | Otomatik seviye işlevi sayesine ön kameranın kamera kafası her zaman
0° yi gösterir (Pozisyonlandırma yer çekimine bağlı) | Pozisyon belleği ve otomatik pozisyona
geri gelme

reVolVer 80 YeDek kamera kafası Bem-30-000142
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2.2   Aksesuarlar 2.2 aksesuarlar

* Bağlantı kablosu BEM-30-000159 teslimat kapsamına dâhil.

uzunluk kaBlo tamBuru gereĞİ ÜrÜn no.

3 m - BEM-30-000159

30 m - BEM-30-000175

50 m - BEM-30-000176

80 m - BEM-30-000177

150 m % BEM-30-000229*

200 m % BEM-30-000230*
Bağlantı kablosu

alBstaDt / WolfenHausen’Da tesİs İçİ ÜrÜn kullanım eĞİtİmİ sXX-20-000111

Beher eğitim 6 kişiye kadar (6 saat)

Tesis içi ürün eğitimi MATRIX E3 Raporlama ünitesi ile emniyetli bir şekilde çalışmayı kapsamaktadır. İlk açılma,

hızlı başlatma, kamera kafalarının kullanımı, doğru veri yönetimi, metin üreticisi, muayene verilerinin USB

Hafızaya kopyalanması, merkezleme aparatlarının değiştirilmesi ve sistemin emniyetli bir şekilde depolanması.

Ürün kullanım eğitimi
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40x optik zoomlu yatay - düşey - zoom muayene kamerası
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SNK yatay-düşey-zoom kamerası 40x optik zoom özelliği, hassas ilerleme & ta-

rama fonksiyonu (RUN & SCAN Funktion) & geniş aksesuar yelpazesi ile emsal-

sizdir bir muayene kamerasıdır. Büyük tanklar ve basınçlı kaplar muayene

kamerası ile küçük girişlerden girerek menhol sehpası ile tetkik edilebilir.

Sistem çok daha erken test edilebilir ve tekrar üretim için daha hızlı hazırdır.

Böylece aksi halde gerekli olan donanımlar ve kontaminasyon (bulaşma)  veya iç

yüzeylerin hasar görmesi önlenmiş olur. Bağımsız ayarlanabilen farlar en iyi

ışıklandırma ve kontrast tanımlamasını sağlar. Yatay-düşey fonksiyonu çepeçevre eksiksiz

muayeneye imkân verir. Mükemmel objektif kombinasyonu hızlı, geniş açılı bir genel bakış

ve oryantasyon sağlar.

40x ya kadar optik zoom en küçük detay çözünürlüklerini uzun mesafelerde bile iletir ve böylece

hiçbir detay gizli kalmaz. İnspektörün uygulamanın içerisine girme mecburiyeti olamadan, muayene

verileri harici olarak analiz edilir ve diğer uzmanlarca desteklenebilir. Ekrana yansıtılan X/Y Pozisyon göster-

gesi takip edilebilir oryantasyon ve raporlamayı garanti eder. İlerle & Tara Otomatik özelliği (RUN & SCAN-Auto-

matik) ile kap iç yüzeylerini sistematik olarak tarayınız.

SNK Yatay-düşey-zoom kamera teknolojisi MATRIX E3 Platformu üzerinden konforlu bir şekilde kumanda edilir ve emsalsiz görüntü

kalitesi, raporlama ve kaydetme imkânları sunar. Dijital görüntü işleme özelliği kamera baş aşağı kullanılsa bile düz resim görüntüsü

verir.

40 X optİk zoom
(Yakınlaştırma)

genİş Dİnamİk
alan

sıCaklık alanı su geçİrmez
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3.1    SNK 40x Sistem setleri 3.1 sistem setleri

ışıklanDırma tasarım uzunluk sİstem setİ

Halojen Alüminyum 30 m VXX-30-000144

Halojen Paslanmaz çelik 30 m VXX-30-000145

LED Alüminyum 30 m VXX-30-000141

LED Paslanmaz çelik 30 m VXX-30-000146   

SNK 40x
Sistem setleri

Teslimat kapsamı:

n SNK 40x-Kamera kafası 

n Kamera kafası için taşıma çantası

n MATRIX E3

n SNK / Revolver 80 Modül

n Kısa kullanım kılavuzu

n Aksesuar çantası

n 30 metre bağlantı kablosu

n Gerilim önleyici kelepçe

Diğer kombinasyonlar, yedek kamera kafaları ve aksesuarlarını gelecek bölümlerde bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve fonksiyonları MATRIX E3

Ürün broşürlerinde bulabilirsiniz.

Önceden tanımlanmış sistem setlerinden yararlanın
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3.2    SNK 40x Kamera kafaları 3.2 kamera kafaları

Küçük obje mesafesi bulunan su altı muayenelerinde LED Aydınlatma kullanılır. Daha düşük muhafaza dış

ısısı ve uzun LED ömrü avantaj sağlamaktadır. Halojen ışıklandırma renk ve görüntü kalitesi sebebiyle uzun

mesafeli su altı muayenelerinde önerilir. Tüm lambalar yerinde değiştirilebilir.

Uygulamanızın gereksinimlerine bağlı olarak LED veya Halo-
jen Aydınlatma ve alüminyum veya paslanmaz çelik muha-
faza arasında seçim yapabilirsiniz

Işiklandirma

Eloksal alüminyum dış muhafaza ekonomik aynı zamanda ağırlıkta hafif seçimdir. Sert ve agresif sa-

nayi ortamlarında ve nükleer uygulamalarda paslanmaz çelik muhafaza öneririz. Daha fazla bilgi için

yerel çözüm ortaklarımızla irtibata geçiniz.

Tasarım

Setler ve Yedek kamera kafaları değiştirilebilir. Kamera kafaları ışıklandırma ve kamera dış muhafazası ile ayırt edilebilir.

kamera kafası snk 40X HaloJen snk 40X HaloJen snk 40X leD snk 40X leD

ÜrÜn no. VXX-30-000131 VXX-30-000132 VXX-30-000133 VXX-30-000136

optik zoom 40x 40x 40x 40x

Dijital zoom 12x 12x 12x 12x

toplam zoom 480x 480x 480x 480x

ışiklandirma

2x GU4 35 Watt Halojen 2.900°K,
kademeli 32 Karartma seviyesi

(Su altı uygulamalarında önerilir)

2x GU4 35 Watt Halojen 2.900°K,
kademeli 32 Karartma seviyesi

(Su altı uygulamalarında önerilir)

1x LED 7 Watt Spot (25°) 3.500°
Kelvinde, 8 kademe karartma 1x

LED 7 Watt Geniş açı (100°)
3.500°Kelvinde, 8 kademe karartma

( Yakın çekimlerde homojen bir
aydınlatma için)

1x LED 7 Watt Spot (25°) 3.500°
Kelvinde, 8 kademe karartma 1x

LED 7 Watt Geniş açı (100°)
3.500°Kelvinde, 8 kademe karartma

( Yakın çekimlerde homojen bir
aydınlatma için)

tasarım Alüminyum, siyah eloksal Paslanmaz çelik, kaplanmamış Alüminyum, siyah eloksal Paslanmaz çelik, kaplanmamış

görüş alanı açısı (foV)
Minimum 1.6° (Tele) 

Maksimum 60° (Geniş açı)
Minimum 1.6° (Tele) 

Maksimum 60° (Geniş açı)
Minimum 1.6° (Tele) 

Maksimum 60° (Geniş açı)
Minimum 1.6° (Tele) 

Maksimum 60° (Geniş açı)

Yatay dönme aralığı +/- 173.5° (toplam 347°) +/- 173.5° (toplam 347°) +/- 173.5° (toplam 347°) +/- 173.5° (toplam 347°)

Düşey dönme aralığı -180° / +56° (toplam 236°) -180° / +56° (toplam 236°) -180° / +56° (toplam 236°) -180° / +56° (toplam 236°)

eksen hızı Maksimum 14 mm / San. Maksimum 14 mm / San. Maksimum 9 mm / San. Maksimum 9 mm / San.

çözünürlük
S-Video, maksimum 570.000 Piksel
(Sony® Super Had II CCD Teknoloji)

S-Video, maksimum 570.000 Piksel
(Sony® Super Had II CCD Teknoloji)

S-Video, maksimum 570.000 Piksel
(Sony® Super Had II CCD Teknoloji)

S-Video, maksimum 570.000 Piksel
(Sony® Super Had II CCD Teknoloji)

Basınç direnci Maksimum 0.7 bar / 10.15 psi 
(Su altında basınç altında

sızdırmazlık testi için)

Maksimum 0.7 bar / 10.15 psi 
(Su altında basınç altında

sızdırmazlık testi için)

Maksimum 0.7 bar / 10.15 psi 
(Su altında basınç altında

sızdırmazlık testi için)

Maksimum 0.7 bar / 10.15 psi 
(Su altında basınç altında

sızdırmazlık testi için)

ağirlik 3.0 kg 6.6 kg 3.0 kg 6.6 kg

fonksiyonlar Geniş alanlı boşluklarda giriş bölgelerinin muayenesine imkân verir, aynı yere geri dönme (Home-Position), kesintisiz tarama modu, bakım ge-
rektirmeyen emniyetli kavrama bağlantısı, Geniş dinamik alan (Wide Dynamic Range), 2D / 3D Gürültü azaltma, ¼” Senzör boyu, Isı senzörü,
Otomatik ışık ayarı, 1 Saniyeye kadar uzun pozlama süresi, 1/50 Sek. 0.6 lux da minimum pozlama süresi, minimum obje netliği mesafesi 
10 mm, Otomatik odaklamayı manuel (elle) düzeltme, otomatik pozlama süresi. SNK Kamera kafasının (dijital görüntü işleme ve geniş dinamik
alan (Wide Dynamic Range) hariç) tüm versiyonları ve SNK / REVOLVER 80 Ara yüzlü MATRIX E3 ile tamamen uyumludur.
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Opsiyonel Aksesuarlar

n SNK 40x Kamera kafası

n CO2 Basınçlı hava kartuşu

n SNK Donanım seti

n Bağlantı kablosu

3    snk 40X
3.1    Aksesuarlar 3.3 aksesuarlar

snk Donanım setİ BmX-50-000298

menhol sehpası BMX-50-000128

3 x 2 m karbon fiber çubuklar BMX-50-000126

snk kamera adaptörü (18x4) BMX-50-000107

Co2 Basınçlı HaVa kartuşu BmX-50-000300

Bir basınç ayar (0 dan 2 bar’a kadar) ve bir CO2 Basınç kartuşu içerir. SNK 40x Kamera kafası ile emniyetli

bir şekilde su altında muayene yapmaya imkân tanır.

ışıklanDırma tasarım ÜrÜn no.

Halojen Alüminyum VXX-30-000131

Halojen Paslanmaz çelik VXX-30-000132

LED Alüminyum VXX-30-000133

LED Paslanmaz çelik VXX-30-000136

SNK 40x
Yedek Kamera kafaları

* Bağlantı kablosu BEM-30-000159 teslimat kapsamına dâhil.

kullanım uzunlukları kaBlo tamBuru gereĞİ ÜrÜn no.

3 m - BEM-30-000159

30 m - BEM-30-000175

50 m - BEM-30-000176

80 m - BEM-30-000177

150 m % BEM-30-000229*

200 m % BEM-30-000230*
Bağlantı kablosu
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Karbon fiber çubuklar

Dış Ø uzunluk BaĞlantı fonksİYon ÜrÜn no.

26 mm 1.0 m Soket / Fiş TR 18x4
Vida dişlisi

SNK 40x Kamera kafasının 
uygulamaya girişini sağlar.

BMX-50-000125

26 mm 2.0 m Soket / Fiş TR 18x4
Vida dişlisi

SNK 40x Kamera kafasının 
uygulamaya girişini sağlar.

BMX-50-000126

karBon fİBer çuBuklar İçİn taşıma çantası fXX-82-000107

10x 2 metre karbon fiber çubuklara kadar (Taşıma ve depolama). Malzeme yapısı sağlam ve temizliği kolaydır.

açılı gÖnYe mafsal aDaptÖrÜ BmX-50-000108

Kamera kafasını 90° yatay pozisyona getirir. Zor ulaşılabilen alanlara veya görüş yönünün dışında kalan bölgelerin

muayenesini mümkün kılar.

snk kamera-aDaptÖrÜ (18X4) BmX-50-000107

Malzeme: Paslanmaz çelik. SNK 40x Kamera kafasını karbon fiber çubuklara bağlantı adaptörü.

Taşıma çantası

Açılı gönye mafsal adaptörü

İtme çubuğu adaptörü

Yatay açılma
kanatları 6 metreye kadar (Karbonfiber çubuklar)

Dikey yukarı doğru
açılma 6 metreye kadar (Karbonfiber çubuklar)

Dikey aşağı doğru
açılma 30 metreye kadar (Karbonfiber çubuklar)

İtme çubukları Ø 28 mm

sabitleme Ø 250 mm’den 1.200 mm’ye kadar

uygulama Manşon cıvatalar veya vidalı kelepçeler

sabitleme İki ergonomik kilitleme kafası ve bir dirsek mafsalı

fonksiyon
Muayene hacimlerinde kamera kafasının hızlı, üç boyutlu kilitlenmesini ve böylece büyük ağırlıklarda
ve uzun açılma kollarında bile kameranın hassas bir şekilde ilerlemesini ve yorulmadan çalışmayı
sağlar.

menHol seHpası BmX-50-000128

Menhol sehpası

Yükseklik Maksimum 5 metre

fonksiyon Kamera kafasının uygulamaya alt pozisyondan ilerlemesine imkân sunar.

kamera kalDıraCı BmX-50-000177

Kamera kaldıracı
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3.3   Aksesuarlar 3.3 aksesuarlar

snk 40X / reVolVer 80 kamera kafası İçİn taşıma çantası BmX-50-000224

SNK / REVOLVER 80 Kamera kafası için hafif, kompakt ve sıçrayan suya karşı korumalı HPX® Taşıma çantası.

Emniyetli bir şekilde taşıma ve depolama amaçlı özel kesilmiş köpük bölmeleri.

Taşıma çantası

aksesuar çantası fXX-82-000109

Aksesuarların taşınması ve depolanması amaçlı sağlam, leke tutmaz omuz askılı naylon çanta. 50 metreye kadar

bağlantı kablosu aksesuar çantasında depolanabilir. Gerekli tüm aksesuar parçaları istiflenir, görsel muayenede

(VT) günlük ihtiyaç duyduğunuz küçük aleteler için dış cep ilave yer imkânı sunar.

Aksesuar çantası

Co2 Basınç kartuşları setı BmX-50-000300

Bir basınç ayar (0 dan 2 bar’a kadar) ve bir CO2 Basınç kartuşu içerir. INVIZ® SNK 40x Kamera kafası ile em-

niyetli bir şekilde su altında muayene yapmaya imkân tanır.

Hava taşımacılığına uygun değildir.

CO2 Basınç kartuşları

Co2 Basınç kartuşları setİ fXX-20-000104

CO2-Basınç kartuşları setinin dolumu için 5 Adet CO2 Basınç kartuşları içerir.

Hava taşımacılığına uygun değildir.

CO2-BASINÇ KARTUŞLARI SETİ

snk kamera kafası İçİn gerİlİm Önleme telİ BmX-50-000133

SNK 40x Kamera kafasından kevlar la güçlendirilmiş kabloya giden gerilim önleme teli ile Kamera fişinin

gerilimini önler.

Gerilim önleme teli

ebatlar Tekerler dâhil, 380 (Uzunluk) x 193 (En) x 142,5 (Yükseklik) mm

ağirlik 1.5 kg

fonksiyon Karbon fiber çubuklara bağlantı. Çok uzun hatlarda 3 metreden fazla mesafelerde kamerayı
yatay ileri itme / çekmede.

snk kamera kafası İçİn İtme araCı BmX-50-000301

İtme aracı
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* Bağlantı kablosu BEM-30-000159 teslimat kapsamına dâhil.

kullanım uzunlukları kaBlo tamBuru gereĞİ ÜrÜn no.

3 m - BEM-30-000159

30 m - BEM-30-000175

50 m - BEM-30-000176

80 m - BEM-30-000177

150 m % BEM-30-000229*

200 m % BEM-30-000230*
Bağlantı kablosu

VusCreen İçİn ekran koruma folYosu mXX-70-000274

Ekran koruma folyosu dokunmatik ekranın boyuna tam ölçülüdür ve ekranı kirden, çizilmelerden ve kimyasal mad-

delerden korur. Yansımayı önleyen yüzey kaplama mükemmel ekran görüntüsü ve kalitesi sunar. Dokunmatik

ekran iş eldiveni kullanımında bile algılar.

Dokunmatik ekran için 
koruma folyosu

alBstaDt / WolfenHausen’Da tesİs İçİ sİstem ÜrÜn kullanım eĞİtİmİ sXX-20-000111

Beher eğitim 6 kişiye kadar (6 saat)

Tesis içi ürün eğitimi MATRIX E3 Raporlama ünitesi ile emniyetli bir şekilde çalışmayı kapsamaktadır. İlk açılma,

hızlı başlatma, kamera kafalarının kullanımı, doğru veri yönetimi, metin üreticisi, muayene verilerinin USB

Hafızaya kopyalanması, merkezleme aparatlarının değiştirilmesi, sistemin ve değiştirilebilen sondaların em-

niyetli bir şekilde depolanması.
Tesis içi ürün eğitimi
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Bağımsız kullanım için, Şebekeye bağlama imkanı ve kapsamlı büyük kamera kullanımı için

Vızaar ekİpmanları
İle kullanım

muaYene Verİlerİnİn
İşlenmesİ

Verİ saklama

MATRIX E3 Raporlama ve test platformu görsel muayene de (VT) resim ve

görüntü (video) kayıtlarının yanı sıra veri depolamada da yine standart

belirleyici olmaktadır. Birçok giriş bağlantı seçeneği, farklı veri strüktürle-

rine sahip,  veri depolamanın yanı sıra değişik kalite ayarlarına ve başka

sistemlerden birçok veri toplamayı, dolayısı ile farklı görsel muayene si-

stemleri ile çalışma ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Sisteme her türlü

Video ve S-Video-Sinyali bağlanabilir. VGA/XGA Video çıkış, Video ve 

S-Video girişi.

MATRIX E3 Özellikleri:

•

Düşük, orta ve yüksek çözünürlükte resim ve görüntü

kaydı

• Veri yönetimi (Klasör ve veri oluşturma, kopyalama, 

yeniden adlandırma ve silme).

• Görüntü işleme fonksiyonları ( Örn. Aynalama, 

döndürme, yakınlaştırma, metin girme, uzun

pozlama, beyaz denge ayarı, renk, parlaklık, tam

ekran modu, nokta işaretleme foksiyonu).

• Metin üreticisi (Standart 

konfigürasyon için ilave 99 Hafıza

yeri). 

• Muayene görüntüleri için sesli

yorum.

• Bireysel sistem ayarları ile şifre korumalı

dokuz kullanıcı hesabı.

• Çok lisanlı kullanıcı arayüzü

Her türlü muayene kamerasını kumanda edin

ve kullanın. Kamera kafasını bağlayın ve hemen 

kullanmaya başlayın.
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4.1    MATRIX E3 4.1 matrıX e3

MATRIX E3

matrıX e3 VXX-80-000102

ebatlar (En) 540 x (Boy) 290 x (Derinlik) 400 mm

ağırlık çanta dahil Akü hariç: 11,2 kg | Akü dahil: 15,8 kg

tasarım Yüksek darbe dirençli HDPE/HWU Darbeye karşı plastik tampon korumalı plastik ve alüminyum

aC giriş 100 VAC – 240 VAC | 50 / 60 Hz | Maksimum 250 Watt

Hafıza 80GB SSD

Video girişi PAL / NTSC, Kompozit ve S-Video, Otomatik tanıma

Video çıkışı HDMI Monitör bağlantısı (Çözünürlük 1024 x 768 piksel)

Bağlantılar USB 3.0 | Uzaktan kumandalı kayıt | 12V(DC) / 750 mA Yardımcı çıkış | Kulaklık (Headset)

çevre koşulları Çevre ısısı Çalışma: -15°C den +48°C ye kadar | Depolama: -25°C den +65°C ye kadar | Bağıl
nem: Maks. %95, yoğuşmasız

VusCreen %

ekran boyutu 10.4“ LCD

çözünürlük 1024 x 768 piksel

parlaklık 1.200:1

ışık 400 cd/m²

fondan aydınlatma LED, yansımasız

renkler 262.144

kullanım Dokunmatik ekran | Kumanda kolu ( Joystick) | Doğrudan erişim tuşları

sabitleme Sistem: Entegre Tutacak | Mobil: Omuz askısı

ebatlar (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm

ağirlik 1.6 kg

muhafaza Çepeçevre kauçuk darbe korumalı karbon fiber | 1.65 mtr. Sistem kablosu
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4.2    MATRIX E3 Yazılım 4.2 matrıX e3 Yazılım

Yazılım matrıX e3 matrıX e3 + snk 40X matrıX e3 +  reVolVer 80
kurulum
standart kullanıcı % % %

Bireysel kullanıcı 1-9 % % %

çok lisanlı kullanıcı ara yüzü % % %

ssD / harici usB / ssD ve harici usB’ye kayıt % % %

Yatay ve düşey verilerinin göstergesi - % %

e-kullanım kılavuzu % % %

kullanım menÜsÜ
standart kullanım menüsü % - -

snk kullanım menüsü - % -

revolver 80 kullanım menüsü - - %

İlerle & tara - Sol / sağ / yukarı / aşağı Sol / sağ

pozisyon hafızası ( 9 kamera pozisyonuna kadar) - % %

Beyaz denge ayarı % % %

ışık ve parlaklık ayarı % % %

görüntü netliği - % %

uzun pozlama % % %

ışıklandırma değişimi - % -

kamera değişimi (0° ve 90° görüş yönü DoV) - - %

lazer aç / kapa - % -

aynalama (ekran döndürme) (yatay / dikey) zoom % % %

Dönme ( saat yönünde / saat yönü aksine) % % %

Bireysel referans grafiği / müşteri logosu % % %

tam ekran modu % % %

nokta işaretleyici % % %

otomatik seviye işlevi - - %

Video kayıtlarının uzunlukları Sınırsız Sınırsız Sınırsız

ayarlanabilir kayıt süresi % % %

Video kalitesi Düşük / Orta / Yüksek* Düşük / Orta / Yüksek* Düşük / Orta / Yüksek*

Video formatı AVI / MPG AVI / MPG AVI / MPG

görüntülere ses yorumları (30 saniyeye kadar) % % %

Video kayıt esnasında anlık resim çekme % % %

resim kalitesi Düşük / Orta / Yüksek* Düşük / Orta / Yüksek* Resim formatı

resim formatı JPG / BMP JPG / BMP JPG / BMP

Ölçüm fonksiyonu % % %

metİn ÜretİCİsİ
Durum satırları 4 4 4

serbest metin % % %

metin rengi 7 Renk 7 Renk 7 Renk

metin arka fonu temel rengi 9 Renk 9 Renk 9 Renk

tarih ve zaman göstergesi % % %

Bireysel referans grafiği / müşteri logosu % % %

kamera kafası ısı göstergesi - % %

göstergelerin pozisyonlandırılması % % %

Verİ YÖnetİCİsİ
Verileri kopyala % % %

Verileri yeniden adlandır % % %

Verileri sil % % %

klasör oluştur % % %

alt klasör oluştur % % %

klasör / alt klasör kopyala % % %

klasör / alt klasör yeniden adlandır % % %

klasör / alt klasör sil % % %

YeDekleme menÜsÜ
sistem yedekleme oluşturma / yükleme % % %

fabrika ayarlarına geri döndür % % %

otomatik tarama ve tekrar oluşturma % % %

ortam YÜrÜtÜCÜsÜ
Video oynatma listesi % % %

resim dia gösterisi % % %

oynat / Duraklat % % %

İleri / geri % % %

* 
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4.3   Aksesuarlar 4.3 aksesuarlar

matrıX e3 snk / reVolVer 80 moDÜl Bem-30-000127

SNK ve REVOLVER 80 Muayene kameralarının çalıştırılmasına, kontrolüne ve MATRIX E3 Raporlama ünitesine

bağlantı imkân verir. Kullanım uzunlukları 80 metreye kadar olan daha önceki bağlantı kabloları ile kamera

bağlantıları tam uyumludur. Aynı zamanda 100 ila 240 V ve 50 / 60 Hz Şebeke adaptörü ile MATRIX E3 Raporlama

ünitesinin kullanımı

Kamera modülü

matrıX gÜç kaYnaĞı moDÜlÜ Bem-30-000128

MATRIX E3 Raporlama ünitesinin 100V ila 240V ve 50 / 60 Hz ile kullanımı için güç kaynağı, Her türlü prizden

besleme.

Güç kaynağı modülü

matrıX e3®moDÜlÜ İçİn taşıma çantası BmX-50-000223

MATRIX E3 modülleri için hafif, kompakt ve sıçrayan suya karşı korumalı HPX® Taşıma çantası. Emniyetli bir şekilde

taşıma ve depolama amaçlı özel kesilmiş köpük bölmeleri.

Taşıma çantası

matrıX e3 BatarYa moDÜlÜ Bem-30-000129

MATRIX Sistemi opsiyonel batarya modülü ile diğer besleme kaynaklarından bağımsız olarak kullanılabilir. 

Opsiyonel akü ile mobil ve bağımsız olursunuz. NiMh batarya modülü düşük ısılarda bile en iyi performansı sunar,

kendiliğinden tutuşmaya karşı korumalı ve piyasadaki en emniyetli özellikleri taşır. Ortalama kullanım süresi: 1,5

ila 2 Saat (Sistem ve uygulamaya bağlı olarak).  İlave batarya modülleri önerilir.

Batarya modülü

ekran boyutu 10.4“ LCD

çözünürlük 1024 x 768 piksel

parlaklık 1.200:1

ışık 400 cd/m²

fondan aydınlatma LED, yansımasız

renkler 262.144

kullanım Dokunmatik ekran | Kumanda kolu ( Joystick) | Doğrudan erişim tuşları

sabitleme Sistem: Entegre Tutacak | Mobil: Omuz askısı

ebatlar (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm

ağirlik 1.6 kg

muhafaza Çepeçevre kauçuk darbe korumalı karbon fiber | Sistem kablosu 1.65 metre

Vuman® / matrıX e3 İçİn VusCreen Dokunmatİk kontrol taBletİ Bem-30-000257

VUSCREEN
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4.3   Aksesuarlar 4.3 aksesuarlar

Sistem kablosu

kullanım uzunluğu 1.65 m

açılı bağlantı soketi
(VusCreen)

90°

fonksiyon VUSCREEN LCD Dokunmatik kontrol tablet kullanımı için sistem kablosu.

sİstem kaBlosu eXX-70-000272

VusCreen İçİn ekran koruma folYosu mXX-70-000274

Koruma folyosu dokunmatik ekranın boyuna tam ölçülüdür ve ekranı kirden, çizilmelerden ve kimyasal madde-

lerden korur. Yansımayı önleyen yüzey kaplama mükemmel ekran görüntüsü ve kalitesi sunar. Dokunmatik ekran

iş eldiveni kullanımında bile algılar.

Dokunmatik ekran için 
koruma folyosu

alBstaDt / WolfenHausen’Da tesİs İçİ sİstem ÜrÜn kullanım eĞİtİmİ sXX-20-000111

Beher eğitim 6 kişiye kadar (6 saat)

Tesis içi ürün eğitimi MATRIX E3 Raporlama ünitesi ile emniyetli bir şekilde çalışmayı kapsamaktadır. İlk açılma,

hızlı başlatma, kamera kafalarının kullanımı, doğru veri yönetimi, metin üreticisi, muayene verilerinin USB

Hafızaya kopyalanması, merkezleme aparatlarının değiştirilmesi, sistemin ve değiştirilebilen sondaların em-

niyetli bir şekilde depolanması.
Tesis içi ürün eğitimi
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