MADE
IN
GERMANY

Ø

MM ÇAPTAN 30 M UZUNLUĞA KADAR PROB

Uzun Metraj yeniden tanımlandı

EN BÜYÜK

DOKUNMATİKEKRAN

YANSIMASIZ (TRANSREFLEKTİF) VE
ELDİVENLERLE KULLANILABİLİR

AZAMİ

ESNEKLİK

VUSCREEN'İ ÇOK YÖNLÜ
KONUMLANDIRMA OLANAKLARI

EN NET

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

PATENTLİ UZAKTAN ODAKLAMA
TEKNOLOJİSİ SAYESİNDE

EN GÜÇLÜ IŞIK

ÇİFT-KANAL LED AYDINLATMA
ÖMÜR BOYU GARANTİLİ

EN EVRENSEL

VİDEO GİRİŞ/ÇIKIŞ
HDMI VE ANALOG

EN GÜÇLÜ

ARTİKÜLASYON

JOYSTICK İLE KUMANDA
MUTLAK VE GÖRECELİ ARTİKÜLASYON

EN SEZGİSEL
KULLANIM

UZAKTAN ODAK VE IŞIK İÇİN
SÜRGÜLÜ AYAR DÜĞMESİ

EN GÜVENLİ

PROB TAMBURU

KULLANIM ESNASINDA
KOLAYCA SARABİLMEK İÇİN KOL

EN HAFİF

KARBONFİBER GÖVDE

ÖMÜR BOYU GARANTİLİ ÖZELLİKLE
YÜKSEK KALİTELİ VE SAĞLAM

BENZERSİZ

MİKRO KOMPRESÖR
BAKIM GEREKTİRMEYEN VE
DOĞRUDAN SİSTEME YERLEŞİK

EN GÜÇLÜ

NiMH - BATARYA

1 - 2 SAAT KULLANIM, HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI
OLMADAN KOMPRESÖRLE KULLANIM DAHİL

BENZERSİZ ÖZELLİKLER

GÖRSEL MUAYENELERİNİZİN BAŞARILI OLMASI İÇİN

EN BÜYÜK DOKUNMATİK
EKRAN

YERLEŞİK SSD VERİ
DEPOLAMA

RESİM- / VİDEOİŞLEME

ÖLÇÜMFONKSİYONU

10,4 "dokunmatik ekran,
sürgülü ayar düğmesi
üzerinden kontrol,
kumanda kolu (Joystick) ve
doğrudan erişim tuşlarına
sahip benzersiz ve mobil
LCD kontrol ünitesi.
Koruyucu iş eldivenlerle
kullanılabilir.

Entegre, titreşime dayanıklı
80 GB SSD depolamaya
sayısız resim ve video
kaydedin.

Yüksek Çözünürlü Videoları
ve Resimleri kayıt edin.
Metin kayıtlarını, Referans
Grafiklerini veya Müşteri
Logosunu ekleyin. Muayene
verilerini özelleştirilebilen
Veri Yöneticisi içerisinde
yönetin ve verilerinizi
USB’nize aktarın.

E3+: İki nokta ve daire
(Yarıçap, Çap, Daire çevresi ve
Daire alanı) arasındaki
mesafeyi ölçebilir ve hafızaya
alabilirsiniz. Mesafe sınırı
olmadan karşılaştırma
ölçümü.

HER YÖNE
ARTİKÜLASYON

UZAKTAN
ODAKLAMA

BATARYA İLE
KULLANIM

YÜKSEK PERFORMANSÇİFT-LED

Değiştirilebilen VUMAN®
Sondaları her yöne
emsalsiz X-Yol Kamera
açılandırma ile 30 m’ye
kadar kullanım uzunluğu.

Patentli uzaktan
odaklama teknolojisi tam
odaklama kontrolü için
ilave optik adaptöre
ihtiyaç duymaz.

Uzun ömürlü, şarj
edilebilen NiMh Batarya
sayesinde Fleksibel ve
mobil. Batarya- /Şarj- ve
şebeke kullanımı arasında
kesintisiz geçiş. Güvenli
nakliye, yangın riski yok.

Değerlendirilebilir tetkik
sonuçları için her uygulamada
en iyi ışık kontrolü.
İlave ışıklandırma yükselticisi ve
uzun pozlama süresi sayesinde
çok büyük boşluklarda net
kayıtlar.

HARİCİ BASINÇLI
HAVA GİRİŞİNE
GEREK DUYMAZ

GÜVENLİ
SONDA TAMBURU

KARBONGÖVDE

KONTROL
ALANINDA TAMİR

Takılıp düşme tehlikesi
olmadan güvenli çalışma
ortamı. Takılıp düşme
tuzaklarını ve hasarları
önlemek için kısmen sarılı
değiştirilebilen sonda
durumunda bile her yöne
tam açılandırma.

Karbon Fiber gövde yapısı
VUMAN®’ı özellikle sağlam,
uzun ömürlü ve hafif
yapıyor.
Böylece sanayi ortamlarında
kullanım için ideal kılıyor.

Yerleşik Mikro Kompresör
sayesinde harici basınçlı
hava girişine ihtiyaç
duymadan her yöne tam
bükülme.

Servis yeterliliğimiz en titiz sanayi
müşterimizi bile memnun
etmektedir. Ayrıca Nükleer Sanayi
için kontrol alanında teknik servisi
hizmeti de sunmaktayız. Yedek
parça servisi. ISO 9001, ISO 14001
ve KTA 1401 sertifikalarına sahibiz.

ÖMÜR BOYU

GARANTİ

EN YENİ NESİL

YÜKSEK PERFORMANSLI VİDEO BOROSKOP
TÜM ETKİN UZUNLUKLARDA
SİSTEMLERİ
MÜKEMMEL GÖRÜNTÜLEME
30 m'ye kadar uzunluktaki probları ile VUMAN
E3/E3+ özellikle uzun menziller gerektiren görsel
muayeneler için uygundur. Aşırı dayanıklı hibrit
yüksek performanslı polimer LED aydınlatma,
birinci kalite, homojen aydınlatma ve mükemmel
renk ısısı sağlar. Sistemi güvenli bir şekilde
çalıştırmak için radyasyon güvenliği uzmanına
ihtiyacınız yoktur.

Benzersiz, patentli motorlu uzaktan odak derinlik
mesafe ayarı (REMOTE FOCUS), probu
uygulamadan çıkarmak ve lensi değiştirmek
zorunda kalmadan en iyi tetkik sonuçlarını garanti
eder. Bu, görsel muayenelerinizi hızlandırır,
yorulmadan çalışma sağlar ve gereksiz maliyetleri
azaltır.

ODAK ALANI VE AYDINLATMA MESAFESİ

VIZAARIN UZAKTAN ODAKLAMA VE STANDART FİKS FOKUS SİSTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRMASI
KISITLAMA OLMAKSIZIN

Probun tekrar tekrar ilerletilmesi/geri çekilmesi ve optik
adaptörleri değiştirmeden her görsel muayeneyi tek bir işlemde
gerçekleştirin. Her zaman en iyi görüntü kalitesinden yararlanın.

viZaar'dan patentli
uzaktan odak teknolojisi
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Konvansiyonel Videoskopların
standart fiks fokus sistemleri

KISITLAMA OLMAKSIZIN

Çoğu kez birçok lens gerekli olduğu için değiştirilebilir lens kullanımı
kısıtlayıcıdır. Ayrıca, ilave lensler ışığı emer ve böylece elde edilebilecek
maksimum görüntü kalitesini etkiler.

BENZERSİZ

MM DEĞİŞTİRİLEBİLİR SONDA
ŞİMDİ DAHA ZORLU DAR ALANLARDA GÖRSEL MUAYENE İMKANI
Sadece 6,1 mm çap ve 30 m'ye kadar prob uzunluğu ile yeni VUMAN 6 mm Her yöne dönebilen (X-WAY)
Probumuz türünün tek örneğidir. Böylece, daha önce uzun süren ve yüksek maliyetli uygulama giriş ağzı
açma zorunlulukları ve planlı duruş süreleri gerektiren uygulamalar tetkik edilebilir.

45°
120°

120°

Opsiyonel yan görüş ve geniş açılı
adaptörlerle, probu bireysel
kullanımınız için optimize edebilirsiniz.

ÇOK YÖNLÜ PROB KONTROLÜ

UZUN METRAJ VİDEO BOROSKOPLAR İÇİN
PAZARDA LİDER 4 YÖNLÜ PROB ARTİKÜLASYONU
Pnömatik bükme sistemi X-WAY, tüm VUMAN® XWAY-Probları için tüm 4 eksende (üst / alt / sol / sağ)
tam bükme sağlar. Kontrol, VUSCREEN kontrol
ünitesi üzerindeki kumanda kolu (Joystick) ile
gerçekleştirilir ve yerleşik, bilgisayar kontrollü bir
mikro kompresör tarafından çalıştırılır, bu da harici
basınçlı (CO₂) tüplere veya harici hava basıncı
kaynaklarına gerek olmadığı anlamına gelir.
Göreceli Artikülasyon* (Bükülme) modunda, her
zaman aktif olan görüntü dondurma modu ile
yüksek hassasiyetli bir kafa kontrolünün avantajlarını
yaşayacaksınız. Hızlı çalışmak için mutlak
artikülasyon moduna geçin.
X-WAY Prob artikülasyon özelliği, 30 metreye kadar
Prob uzunlukları için mevcuttur. Pnömatik
artikülasyon sayesinde, probun büyük bir kısmı
tamburda sarılı olsa bile tam işlevsellik garanti edilir.
Böylece, takılıp düşme tehlikeleri önlenir ve Prob
korunmuş olur.

MERKEZLEME APARATLARI

*Prob, yeni bir komut girilene kadar pozisyonunu
korur

TÜM PROBLAR İÇİN İDEAL ARAÇLAR

Merkezleme aparatları, Boroskop Probunuzun özellikle hassas
konumlandırılması için ideal yardımcılardır. Test yüzeyine olan
mesafeyi sabit tutun ve böylece, örneğin boru hatlarındaki
uzunlamasına ve orbital kaynak dikiş yerlerini incelerken
değerlendirilebilir sonuçlar elde edin. Prob ucundaki
kameranın optimum konumlandırılması, görsel muayene
süresini de kısaltır. Ayrıca, Lenslerin kirli ortamla temasını ve
test ortamında kontaminasyonu önlediğiniz için doğru
merkezleme aparatlarını kullanarak Probunuzu korursunuz.

Artikülasyonlu ve sabit
VUMAN® Probları için
Merkezleme aparatları

Piyasada kullanılan birçok 6 ve
8 mm Prob için üniversal
olarak uygulanabilir.

VUMAN®
DEĞİŞTİRELİBİLİR
PROBLAR

HER DURUM İÇİN BİR ARAÇ
Görsel Muayeneleriniz için uzun metrajlara ihtiyacınız varsa, VUMAN®
artık ihtiyaçlarınızı daha da fazla karşılıyor:
6,1 mm artikülasyonlu Problardan, özel 12,7 mm 360° dönen orbital
kaynak dikiş yeri tetkik Probuna kadar.

UZUN METRAJ
UYGULAMALAR İÇİN
DÜNYA ÇAPINDA EN İNCE ARTİKÜLASYONLU
VİDEO BOROSKOP

Tüm Prob çapları için profesyonel
itme çubuklarımız!

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB VUMAN® 6

güçlendirilmiş

esnek+

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB VUMAN® 6 X-WAY

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB VUMAN® 8

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB VUMAN® 8 X-WAY

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROB VUMAN® REVOLVER 12.7

Bazı uygulamalar, farklı etkin uzunluk ve çaplara sahip farklı Prob modellerinin kullanılmasını
gerektirir. Değiştirilebilir Prob konsepti, Probların sahada sökme takma aparatı gerektirmeden hızlı
ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Birkaç Video Boroskop sisteminin paralel kullanımı bu
nedenle gereksizdir.
Kontaminasyon durumunda, örneğin nükleer veya kimya sektöründe, sonda kolaylıkla çıkarılabilir.
Ve tüm sistemi temizlemek ve hatta imha etmek zorunda kalmadan.
::

Maksimum Etkin Mesafeler
Değiştirilebilir Problarımız 5 m ila 30 m uzunluğunda
ve opsiyonel itme çubuklarıyla mevcuttur.

::

Optimal fonksiyonel tasarım
Müşterilerimizin ve servis teknisyenlerimizin
deneyimlerine dayanarak geliştirildi ve 3. nesilde
optimize edildi.

::

::

Mükemmel Prob özellikleri
Mükemmel sağlamlık, ilerleme hareket özellikleri ve
bükülme sertliği için çok katmanlı bir yapıda volfram
veya paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş PoliüretanKompozit yapı. Esnek+ 6 mm Problar'da çeşitli
esneklikler.
Daima odakta
Patentli Uzaktan Odaklama teknolojimiz piyasadaki
en iyi çözünürlüğü sunar: İlave optik adaptörler
olmaksızın 4 mm mesafede 30 µm.

ø 6,1 mm |

Etkin uzunluklar: 8 / 15 m | DOV: 0°

|

ø 6,1 mm

| Etkin uzunluklar: 5 / 8 / 12 / 15 / 20 / 30 m

ø 8,4 mm

|

Etkin uzunluklar: 8 / 15 m

| DOV: 0°

ø 8,4 mm | Etkin uzunluklar: 5 / 8 / 12 / 15 / 20 / 30 m

ø 12,7 mm

|

Etkin uzunluklar: 8 / 15 m

FOV: 45°

|

|

|

| DOV: 0°

Nükleer uygulamalar için mükemmel
viZaar, KTA 1401 sertifikalıdır. Bu nedenle, VUMAN
teknolojisi Nükleer enerji santrallerinde operasyon
için tüm koşulları karşılar.

::

Görsel Muayeneleriniz için optimize edildi
Merkezleme aparatlarıyla birlikte, yaylı Problar, uzun
süreli kaynak izi yeri ve orbital kaynak dikiş tetkikleri
için ekonomik ve sağlam bir çözümdür. Her yöne
dönebilen X-WAY Probları ile türbin veya pompa
görsel muayeneleri gibi zor test görevlerininde
üstesinden gelebilirsiniz.

::

Sonsuz dönen Kamera kafası
Revolver 12.7: Boru iç duvarlarının optimum tetkiki
için ayarlanabilir dönüş hızı ve yönü ile patentli,
motorlu Kamera kafası.

Yay yatağında

DOV: 0° |

FOV: 70°

::

FOV: 45°

| X-WAY-Artikülasyon

| Yay yatağında

| FOV: 70°

| X-WAY-Artikülasyon

| DOV: 0° | FOV: 60°

Yan görüş adaptörü ve hız kontrolü ile sonsuz şekilde dönen Kamera kafası
* DOV: Görüş yönü; FOV: Görüş açı alanı

KULLANICI DOSTU KONTROL ÜNİTESİ

BENZERSİZ VE MOBİL

320 mm

VUSCREEN Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD)
uyumluluğunu birleştirmektedir, örn. Sezgisel bir
kullanıcı arayüzü ve geliştirilmiş yazılım özellikleri
ile koruyucu iş eldivenleriyle kullanım. Joystick
aracılığıyla, her durumda mükemmel kamera
kontrolü sunar ve 10,4” büyüklüğünde ekrana
kristal netliğinde bir görüntü aktarır.

g

e 1,6 k

10
,4
“

Sadec

230 mm

Dokunmatik ekranı veya doğrudan erişim
tuşlarını kullanarak resimleri ve videoları tam
çözünürlükte çekin ve video kaydedilirken
daha sonra analiz
etmek için anlık
görüntüler oluşturun.

30 m

m

Çepeçevre Elastomer (sentetik kauçuk)
darbe korumalı karbon fiber

Sezgisel Joystick-Kontrolü

Odaklama ve aydınlatma için sürgülü ayar düğmesi

Batarya seviye gösterge LED'i

Doğrudan erişim tuşları

Temasa duyarlı (Rezistif*) dokunmatik ekran,
koruyucu iş eldivenleriyle de kullanılabilir

LITHIUM SUZ BATARYA TEKNOLOJİSİ
GÜVENLİ KULLANIM VE TRANSPORT

Yeni ve geliştirilmiş NiMH Bataryalar sayesinde maksimum mobilite
ve esneklik. Kompresör devredeyken bile en iyi performansı sunar.
Batarya ile kullanım süresi yüke bağlı olarak 1 - 2 saattir. Şebeke,
batarya ve şarj işleminden geçiş kesintisiz bir şekilde gerçekleşir.
NiMH teknolojisinin kapsamlı emniyetli gövde yapısı ile yangın riskini
en aza indirir, bu nedenle VUMAN® Bataryaları hava taşımacılığından
onaylıdır.*

*Lütfen ülkeye özel taşıma yönetmeliklerine dikkat edin.

*Resistive Touch-Systeme: Rezistif dokunmatik sistemler, elektriksel olarak iletken iki katmandan oluşur ve basınca tepki verir. Temas noktasının X ve Y koordinatları voltaj
ölçülerek belirlenebilir. Bu teknolojinin yardımıyla dokunmatik ekranlar, parmakların yanı sıra eldivenlerle de çalıştırılabilir.

TEMEL ÜNİTE

VUMAN® E3

Ebatlar mm olarak

VUMAN® E3 X-WAY

(En)340x(Boy)420x(Der.)280

Ağırlık

8,2 kg

X-WAY (Her yöne)
bükülme hareketi

10 kg

maks. 20 m

10 kg (11,5 kg*)

8,2 kg
-

maks. 20 m

Tasarım

VUMAN® E3+ X-WAY

(En)340x(Boy)420x(Der.)280 (En)340x(Boy)420x(Der.)280 (En)340x(Boy)420x(Der.)280
Entegre, bakım gerektirmeyen Kompresör ünitesi

-

Prob uzunluğu

VUMAN® E3+

Entegre, bakım gerektirmeyen Kompresör ünitesi

maks. 20 m

maks. 20 m veya 30 m*

Kauçuk darbe korumalı alüminyum karbon fiber

LED-Işık kaynağı

Renk sıcaklığı: 5.000 K, Ömür boyu garanti

Hafıza

10GB SSD

10GB SSD

80GB SSD

80GB SSD

VUSCREEN için
sabitleme çubuğu

%

%

%

%

VUSCREEN için
taşıma emniyeti

%

%

%

%

Bağlantılar

USB 3.0, 12V (DC) / 750mA Çıkış, Opsiyonel basınçlı hava bağlantısı (X-WAY'de)

Harici kaynaklar
için video girişi

-

-

Video-Çıkışı
HDMI

HDMI

Güç tüketimi

PAL / NTSC,
Composite, S-Video

PAL / NTSC,
Composite, S-Video

HDMI,
opsiyonel ilave TV çıkışı
(Composite, S-Video)

HDMI,
opsiyonel ilave TV çıkışı
(Composite, S-Video)*

100V (AC) - 240V (AC), 50 Hz - 60 Hz, maks. 240 Watt

Çevre koşulları

Çalışma: -10°C ila +48°C, Depolama: -25°C ila +65°C
Bağıl nem maks. %95, yoğuşmasız

Yazılım kiti

E3

Yazılım

E3+
E3+ İlave Fonksiyonlar
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İngilizce kullanıcı arayüzüne sahip standart kullanıcı
Prob artikülasyon göstergesi (X-WAY’de)
Artikülasyon Modu: mutlak
Işık Güçlendiricili Çift LED
Beyaz denge ayarı
Metin üretici (Latin ve Kiril Alfabeleri)
Dosya yönetimi
Resim dondurma fonsiyonu
Resim kayıt (JPG)
Video kayıt (AVI ile 60 s)
yerleşik Mediaplayer
Veri yedekleme için yazılım aracı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*VUMAN®'ın 30 m versiyonu her zaman tam donanımlı ve genişletilmiş bir prob tamburuna sahiptir.

bireysel kullanıcı 1-9 ve Çok Lisanlılık
mutlak ve göreceli Artikülasyon (Kitleme
fonksiyonu)
ayrı ayrı kontrol edilebilen, güçlendiricili çift LED
aydınlatma
Işık, Parlaklık, Renk doyumluğu
Değişik aydınlatma ile seri fotoğraf çekim
Gelişmiş görüntü açma fonksiyonu (uzun pozlama
süresi)
Görüntü işleme (ön ayarlar)
aynalama, yakınlaştırma ve döndürme
Ölçüm Fonksiyonları
Bireysel referans çizelgeleri / Müşteri logosu
Sabit görüntüde Nokta işaretleyici
Sesli yorumlar
Sınırsız Video Kayıt süresi
üç farklı kalite seviyesinde görüntü ve video kaydı
için seçilebilir dosya formatları (JPEG, BMP, AVI,
MPG)
gelişmiş metin üretici (Örn. düzenlenebilir metin
modülleri, metin ve arka fon renkleri)
gelişmiş Dosya yönetimi
Harici Video kaynaklarından raporlama

DEĞİŞTİRİLEBİLEN VUMAN® PROBLARI
Çap

6 X-WAY

6

8 X-WAY

8

REVOLVER 12.7

6,1 mm

6,1 mm

8,4 mm

8,4 mm

12,7 mm

5m
8m
12 m
15 m
20 m
30 m

8m
15 m

5m
8m
12 m
15 m
20 m
30 m

8m
15 m

8m
15 m

X-WAY Artikülasyon sol / sağ

maks. 100°*

-

maks. 140°*

-

-

X-WAY Artikülasyon yukarı / aşağı

maks. 120°*

-

maks. 160°*

-

-

Yaylı Kamera kafası

-

%

-

%

-

Uzaktan Odaklama (RF)

%

%

%

%

-

3 mm ila ∞

3 mm ila ∞

5 mm ila ∞

5 mm ila ∞

Görüş yönü (DOV)

0°

0°

0°

0°

Görüş alan açısı (FOV)

45°

45°

70°

70°

Etkin uzunluklar

Odak alanı

Çözünürlük

470.000 piksel

470.000 piksel

440.000 piksel

manuel Odaklama
0° (360° dönen)
60°

440.000 piksel

440.000 piksel

Merkezleme aparatı için sabitleme

%

%

%

%

%

Optik-Adaptör için sabitleme

%

%

%

%

%

Malzeme yapısı

Poliüretan Prob
üzerine çok dayanıklı
Wolfram Örgü

1.5 bar / 22 psi’ye kadar su geçirmez

Poliüretan Prob
üzerine çok dayanıklı
Wolfram Örgü
Su sıçramasına
karşı korumalı

%

%

%

%

Çalışma sıcaklığı

-10°C ila +75°C

-10°C ila +75°C

-10°C ila +75°C

-10°C ila +75°C

-10°C ila +75°C

Depolama sıcaklığı

-25°C ila +65°C

-25°C ila +65°C

-25°C ila +65°C

-25°C ila +65°C

-25°C ila +65°C

-

-

-

-

%

Merkezleme aparat set’i
teslimat kapsamındadır

*Prob konumuna bağlı

AKSESUARLAR

VUMAN® Temel ünitesi
tekerlekli taşıma çantası

Değiştirilebilen VUMAN®
Probları için taşıma çantası

Opsiyonel
Optik-Adaptörler

Ebatlar: (En) 635 x (Boy) 510 x (Derinlik) 365 mm
Ağırlık (boş): 8,7 kg

Ebatlar: (En) 415 x (Boy) 465 x (Derinlik) 190 mm
Ağırlık (boş): 3,25 kg

Değiştirilebilen 6 mm Problar için Yan görüş prizması
Değiştirilebilen 6 mm Problar için geniş açı Yan görüş prizması
Değiştirilebilen 6 mm Problar için Geniş açı adaptörü
Değiştirilebilen 8 mm Problar için Yan görüş prizması
Değiştirilebilen 12.7 mm Problar için Yan görüş aynası
VUMAN® 6 mm X-WAY aşağıdaki çaplarda mevcut:
60 mm | 44 mm | 34 mm | 24 mm | 17 mm
VUMAN® 6 mm sabit Problar için aşağıdaki çaplarda mevcut:
44 mm | 19 mm

Opsiyonel
Merkezleme
aparatları-Setleri

VUMAN® 8 mm X-WAY aşağıdaki çaplarda mevcut:
60 mm | 44 mm | 34 mm | 24 mm | 17 mm
VUMAN® 8 mm sabit Problar için aşağıdaki çaplarda mevcut:
60 mm | 44 mm | 34 mm | 24 mm | 17 mm
VUMAN® Revolver 12.7 mm aşağıdaki çaplarda mevcut:
80 mm | 60 mm | 46 mm | 36 mm | 26 mm

Opsiyonel itme
destek yardımcısı

PE (Polietilen) kaplama ﬁber optik 4,5 mm çaplı ve 30 metre etkin uzunluğa
kadar itme desteği

Opsiyonel Batarya
Şarj sistemi dahil

Yüksek akımlı NiMh-Batarya: 11.000 mAh, 12 Volt
Çalışma süresi: 1 - 2 Saat, X-WAY ile kullanımda % 5 Duty Cycle (*görev döngüsü)

*Duty Cycle: Sinyalin ON süresinin sabit T periyoduna oranıdır. Yüzde olarak ifade edilebilir ve her zaman 0-1 arası bir değer alır.
Bir PWM sinyalinin ortalama değeri, duty cycle ile doğru orantılıdır ve D * Vmax + (1-D) * Vmin olarak bulunur.

Aplikasyonunuza özel ideal VUMAN konfigürasyonu mu eksik?
O zaman bizimle iletişime geçin! Çünkü viZaar, size özel çözümlerin
geliştirilmesinde uzmandır ve profesyonel uzmanları ile yanınızdadır.

www.vizaar.de

FÜR MEHR
INFORMATION

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

viZaar® ‘ın yetkili ticari çözüm ortağı ve satış temsilcimiz:

