
pipe
Dünyanın ışığa en hassas denetim Kamera sistemi

İkna edici Teknoloji

:: Renkli modda, sadece 0,1 lux yüksek ışık 
hassasiyeti
:: S/B Modunda minimum 0.0002 lux hiper 
ışıkhassasiyeti                                                          
:: Minimum renk hatası için Otom. Beyaz 
Denge ayarı
:: Aşınmaz, çok parlak LED aydınlatma
:: Tüm görüş alanında homojen aydınlatma 

:: 130° Geniş açı

:: Oto-İris TV Lensi

:: 200 m'ye kadar Sonda/kablo uzunluğu

:: 30 m'ye kadar su geçirmez

:: Sistem kullanım hatalarını tolere eder

:: Komple sistem Mobil taşıma çantasında yerleştirili

:: Çeşitli ilave konfigürasyonlar mevcuttur

INVIZ pipe küçük giriş yerlerinden büyük 

hacimleri kontrol ederken problemleri ortadan 

kaldırmak için geliştirilmiştir. Kanıtlanmış 

otomatik odaklama ve en son LED aydınlatma 

sayesinde mükemmel denetim sonuçları elde 

edebilirsiniz. * JPG ve * MOV formatında

Özel üretim:
Düşey Hareket edebilen model

130°

kolayca ve doğrudan dokümantasyon 

standarttır. Önceki muayene kameralarıyla 

karşılaştırıldığında, artık sadece minimum bir 

giriş yeri gerekiyor. Denetim alanının 

sökülmesi önlenir ve aynı zamanda denetim 

süresi kısalır, güvenlik arttırılır ve maliyet 

tasarrufu sağlanır.
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Uygulama alanları

:: 45 mm'den 800 mm'ye kadar boru içi muayeneleri 

:: 1.5 inç arası giriş yerinden 7m³ e kadar kap denetimleri

:: Küçük giriş yerlerinden büyük hacimlerin genel 

denetimi

:: Kimyasal reaktörler (emaye ve diğer kaplamalar dahil)

:: Rüzgar türbin kanat içleri ve uzun kablo iletim hatları 

:: Şebekeden bağımsız inceleme (opsiyonel)
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Kamera kafası

Ürün versiyonları

Ebatlar

LCD kontrol ünitesi

Çalıştırma koşulları

Aksesuarlar

:: 1/3 Zoll Sony® Super HAD Sensor
:: 440.000 piksel (PAL) ile yüksek çözünürlük
:: 1 / 20.000 saniyeye kadar otomatik pozlama kontrolü, süper kazanç
::  130 ° görüş alanı, Auto Iris TV lens
::  Entegre yüksek performanslı LED aydınlatma
:: Merkezleme aparatları ve itme çubukları için hızlı bağlantı yeri 
:: Otomatik beyaz denge
:: Kamera kafası INVIZ pipe, renkli (PAL, NTSC)
:: Kamera kafası INVIZ pipe, S/B
:: 30 m'ye kadar Makarada yarı esnek Sonda kaplaması 
:: 200 m'ye kadar Kevlarla güçlendirilmiş kamera kablosu
:: Düşey Hareket: +/-160°

:: Kamera kafası: 43 mm / 100 mm (116 mm)
:: Ağırlık 10,5 kg - 25 kg arasında (kablo uzunluğuna bağlı olarak) 
:: Dış boyutlar modele bağlı değişken
:: Akıllı Kart: Resim (JPG) ve Video (MOV) formatı 
:: 6,5 inç renkli LCD ekran, 640 x 480 piksel 
:: Uzaktan kumandalı kayıt fonksiyonu
:: Parlaklık, renk ve kontrast ayarlanabilir
:: Yüksek mukavemetli fiş bağlantısı

:: -10 ° C ila + 50 ° C (14 ° F ila 122 ° F)
:: 30 m'ye kadar su geçirmez (Düşey Hareket edebilen model hariç) 
:: 96 - 246 VAC
:: Sarfiyat (5W - 30W) Modele bağlı değişken
:: Koruma kılıfı
:: Merkezleme aparatı
:: Taşıma çantası
::  Fiberglas makara / itme çubukları 
:: Batarya ile kullanım (opsiyonel)
:: Video ilave ekipmanlar

Özel üretim:

Düşey Hareket edebilen model




