
DAHA FAZLA
BİLGİ İÇİN

GÖRSEL MUAYENE DE BİR ÜST SEVİYE



YENİ NESİL YÜKSEK PERFORMANS 
VİDEOENDOSKOP SİSTEMİ

HER MESAFEDE MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ

Yeni VUMAN E3/E3+ özellikle 30 metre mesafeye kadar uzun sonda (prob) boyları
için tasarlanmıştır. Benzersiz patentli uzaktan odaklama teknolojisi (<1mm den ∞ a

kadar) sondayı işlem esnasında çekip objektif (lens) değiştirme gerektirmeden 
mükemmel muayene sonuçlarını garanti eder.Bu özellik muayene işlemlerini

hızlandırarak, yorulmadan zahmetsizce çalışmayı mümkün kılar ve böylece 
zamandan tasarruf ederek ekonomiye katkı sağlar. Şirketimizce tescilli hibrit yüksek

performans polimer çift LED Aydınlatma birinci sınıf homojen ışıklandırma ve 
mükemmel renk ısı imkânı sağlar.

HER YÖNE ARTİKÜLA-
SYON

Değiştirilebilen INVIZ®

Sondaları emsalsiz X-Yol
açılandırma ile her yöne 360°

dönebilen 30 m’ye
kadar kullanım uzunluğu

sunar.

UZAKTAN ODAKLAMA 

Patentli uzaktan odaklama 
teknolojisi tam odaklama 
kontrolü imkânı sunar. En

küçük boru girişlerinden, en
büyük boşluklara ve en uzun

mesafelere kadar (30μm den ∞
a kadar) ilave optik adaptörüne

ihtiyaç duymaz.

YÜKSEK PERFORMANS
ÇİFT LED AYDINLATMA

Yeni Yüksek Performans Çift LED Işık
kaynağı her türlü uygulamada en iyi

ışık kontrolünü sunar.
Önemli muayene sonuçları elde 

edebilmek için her iki ışık çıkışlarını
dengeleyin. İlave yardımcı

ışıklandırma ile hatta en karanlık
boşluklarda bile net resimler ve 

videolar sunar.

BATARYA İLE 
KULLANIM

Her türlü tesis alanında bağımsız
görsel muayene imkânı sunan, uzun

ömürlü, şarj edilebilen NiMh 
Batarya. Batarya, Akü ile kullanım ve
şebeke bağlantısı arasında kesintisiz
geçiş sağlar ve IATA hava taşımacılığı

hükümlerine uygundur. 



GERÇEK ZAMANLI 
KALİTE DENETİMLERİ
UZUN SONDALI GÖRSEL MUAYENELER İÇİN
ÖZEL OLARAK TASARIM

VUSCREEN DO-
KUNMATİK KU-
MANDA EKRANI

KARBON FİBER 
TASARIM

Karbon Fiber gövde yapısı
VUMAN’ı özellikle sağlam
ve uzun ömürlü yapıyor.
Aynı zamanda hafifliği ile
endüstriel kullanımlarda

VUMAN’ı ideal kılıyor.

ÖLÇÜM FONK-
SİYONU

ENTEGRE SSD-
HAFIZA ÜNİTESİ

Entegre SSD-Hafıza 
ünitesine güvenli bir
şekilde resimler ve 
videolar kayıt edin 

(80 Saate kadar 
Videolar ve/veya binlerce

Resimler).

RESİM VE VIDEO
KAYIT
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Yeni VUSCREEN-Dokunmatik Ekran, sezgisel kullanıcı
arayüzü ve gelişmiş yazılım özellikleri ile kullanıcıya 
özel (PPE-Compatibility) kişisel uyumu birleştirmektedir. 
Her durumda mükemmel kamera kontrolü sumakta 
ve ekrana kristal berraklığında görüntü aktarmaktadır. 
Tek bir tuşa dokunarak tam çözünürlüklü videolar kayıt
edin ve daha sonraki analizleriniz için anlık resimler
oluşturun.

Benzersiz Mobil LED-Fondan
Aydınlatmalı 10,4” LCD-

Kontrol Ünitesi.
Değiştirilebilir INVIZ®

Sondalarını ve Tüm
Fonksiyonları Dokunmatik

Ekran Üzerinden Doğrudan
Erişim Butonları İle Kullana-

bilirsiniz.

Yüksek Çözünürlü Videoları ve
Resimleri kayıt ediniz. Bireysel

Metin kayıtlarını, Referans
Grafiklerini veya Müşteri 

Logosunu ekleyiniz. Muayene
verilerini özelleştirilebilen Veri
Yöneticisi içerisinde yönetiniz

ve verilerinizi daha fazla
işlemek için USB’nize aktarınız.

İki nokta ve daire
(Yarıçap, Çap, Daire

çevresi ve Daire alanı)
arasındaki mesafeyi 

ölçebilirsiniz. Resimleri
değerleri ile birlikte
hafızaya alabilir ve

Ölçümlerinizi 
yönetebilirsiniz.



ÜST SINIF GÖRSEL
MUAYENE İÇİN EN
ÜST KALİTE VİDEO-
ENDOSKOP SİSTEMİ
Hassas bir aydınlatma için yeni çift Yüksek
Performans LED Işık kaynağı, uzun erişim
menzilli her yöne dönebilen sondalar çok
yönlü kullanım seçenekleri sunar ve aynı
zamanda gelişmiş yazılım özellikleri çok
daha iyi muayene sonuçları için altyapı
sağlar.

PATENTLİ SONDA
TAMBURU

Büyük bölümü patentli sonda 
tamburun üzerinde sarılı,
değiştirilebilen Tam X-Yol
açılandırma sondasından

yararlanın. Böylece takılıp düşme
tehlikesinden kaçının ve güvenli

temiz bir çalışma ortamı sağlayın.

KARBON 
TASARIM

Sağlam, kompakt ve hafif
yapısı sayesinde 

endüstriyel uygulamalara
çok uygundur.

HARİCİ BASINÇLI
HAVA GİRİŞİNE GEREK

YOK
Entegre edilmiş Mikro
Kompresör sayesinde

harici basınçlı hava
girişine ihtiyaç duymadan
her yöne tam bükülme.

KONTROL ALANINDA
TAMİR

Servis yeterliliğimiz en titiz sanayi
müşterimizi bile memnun etmektedir ve
teknik servisinin yanı sıra Nükleer Sanayi

için kontrol alanında teknik servisi hizmeti
de sunmaktadır.

Standartlarımız: ISO 9001, ISO 14001,
SCCP ve KTA 1401.



Her yöne dönebilen pnömatik X-WAY sistemi
bütün VUMAN-XWAY-Sondaları için 4 eksen ede
tam bükülme ( yukarı/aşağı/sola/sağa) imkânı
sunar.

Sonda bükülme kontrolü VUSCREEN Dokunmatik
ekranlı kontrol ünitesinin üzerindeki Joystick 
(kumanda kolu) ile sağlanmaktadır ve entegre
edilmiş bilgisayar kontrollü mikro kompresör
tarafından hareket ettirilir. Harici gaz tüpü veya
basınçlı hava kaynaklarına ihtiyaç yoktur.

X-WAY Sondalar, 30 metre sonda 
uzunluğunda kadar her yöne 
bükülmeye uygundur. Sonda
kısmen tambura sarılı olsa bile
tam işlevselliğini korur.

HAFİF VE HASSAS
PAZAR LİDERİ 4 YÖNE BÜKÜLEBİLEN SONDA

120°Bükülme

70° FOV

(Görüş açısı)

standart

0° DÜZ GÖRÜŞ
AÇISI

90° YAN GÖRÜŞ AÇISI

70° FOV (Görüş açısı)



VUMAN®

DEĞİŞTİRİLEBİLEN 
SONDALAR
HER DURUM İÇİN BİR ARAÇ

DEĞİŞTİRİLEBİLİR SONDA INVIZ® 6

DEĞİŞTİRİLEBİLİR SONDA INVIZ® 6

DEĞİŞTİRİLEBİLİR SONDA INVIZ® 8

DEĞİŞTİRİLEBİLİR SONDA INVIZ® 8 HER YÖN

DEĞİŞTİRİLEBİLİR SONDA INVIZ® REVOLVER 12.7



Değişik uygulama alanları farklı kullanım uzunluklarında ve çaplarda sonda modellerinin kullanımını 
gerektirmektedir.Değiştirilebilen sonda konsepti uygulama esnasında yerinde kolay ve hızlı sonda
değiştirme imkânı sunar. Bu şekilde paralel farklı cihaz kullanımına gerek duyulmamaktadır. 
Radyoaktif kirlenme (contaminate) durumunda (örneğin nükleer ya da kimyasal alanda)  sonda 
tüm sistemi temizleme gereği duyulmadan ve hatta atığa dönüştürmeden kolayca çıkartılabilir.

1:1

ø 8,4 mm n kullanım uzunlukları: 5 / 8 / 12 / 15 / 20 / 30 m n Görüş yönü: 0° / 90° n Görüş açısı: 70° n Her yöne bükülme

ø 8,4 mm n kullanım uzunlukları: 8 /  15 m n Görüş yönü: 0° / 90° n Görüş açısı: 70° n yaylı

ø 6,4 mm   n kullanım uzunlukları: 8 / 15 m n Görüş yönü: 90°   n Görüş açısı: 65°   n yaylı

ø 6,4 mm n kullanım uzunlukları: 8 / 15 m n Görüş yönü: 0° n Görüş açısı: 130° n yaylı

ø 12,7 mm n kullanım uzunlukları: 8 / 15 m n Görüş yönü: 0° / 90° / 360° n Görüş açısı: 60° n yan görüş adaptörlü sonsuz dönen kamera kafası

:: Uygulamanızı iki farklı açılandırma modunda ve sonda kilitleme ile adım
adım kamera kafası kontrolünü tam olarak sağlayarak muayene ediniz.
Kamera kafası bu esnada aktüel pozisyonda kalır veya 0° ye geri döner.

:: Tüm değiştirilebilen INVIZ® Sondaları 30 metre kullanım uzunluğuna 
kadar maksimum erişim sağlar.

:: Değiştirilebilen INVIZ® Sondaları sanayi müşterilerimizin geribildirimi  
esas alınarak ve INVIZ® Muayene sistemleri teknik servisimizin uzun 
ılların tecrübesi doğrultusunda fonksiyonel olarak tasarlanmıştır.

:: Paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş Poliüretan-Kompozit yapı mükemmel 
sağlamlık, hareket özelliği ve bükülme sertliği sunmaktadır.

:: Patentli uzaktan odaklama teknolojisi sektördeki 0 mm ile ∞ 
arası ilave optik adaptör gerektirmeden en iyi odaklama alanı 
sunar.

:: INVIZ® Revolver 12.7 değiştirilebilen sonda kapsamlı orbital kaynak izi 
muayenesinde en etkili seçim. Ayarlanabilir 360° sonsuz dönebilen 
(saat yönü / saat yönü tersine) kamera kafası orbital kaynak izi ve iç 
yüzey muayenelerinde mükemmel muayene sonuçları sunar.

:: Işık güçlendiricili çift LED ışık kaynağı her türlü uygulamalarda mükemmel 
aydınlatma sunar. Daha iyi hata analizi için iki bağımsız ışık çıkışlarını 
ayarlanabilir, böylece refleksiyonu azaltır ve muayene sonuçlarınızı 
iyileştirirsiniz. Emniyeti ve verimliliğinizi artırın. İkinci bir yedek ışık kaynağı 
ile ışık kaynağı kesintileri uzun çalışma kesintisine ve karanlıkta riskli sonda 
urtarmaları ile sonuçlanmaz.

:: Açılandırılamayan değiştirilebilen sondaları boru hatlarının görsel 
muayenelerinde sürekli kullanım için ideal. Merkezleme araçlarının 
kullanımında değiştirilebilen yaylı sondalar kaynak izi 
muayenele rinde ve orbital kaynak izi muayenelerinde ekonomik 
ve sağlam bir çözümdür.



TEMEL ÜNİTE INVIZ® VUMAN® E3 INVIZ® VUMAN® E3 X-WAY INVIZ® VUMAN® E3+ INVIZ® VUMAN® E3+ X-WAY

Ebatlar (En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275
mm

(En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275
mm

(En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275
mm

(En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275
mm

Ağırlık 8.5 kg 10 kg 8.5 kg 10 kg

X-WAY (Her yöne) bükülme 
hareketi -

Entegre, bakım gerektirmeyen
Kompresör ünitesi.

-
Entegre, bakım gerektirmeyen 

Kompresör ünitesi.

Sonda uzunluğu maks. 20 m maks. 20 m maks. 20 m maks. 20 m veya 30 m*   

Tasarım Kauçuk darbe korumalı alüminyum
karbon fiber

Kauçuk darbe korumalı alüminyum
karbon fiber

Kauçuk darbe korumalı alüminyum
karbon fiber

Kauçuk darbe korumalı alüminyum
karbon fiber

Yüksek performans çift LED
Işık kaynağı

Ömür boyu garantili yüksek 
performans LED Aydınlatma

7.8 Watt
Renk sıcaklığı 6.500 K

Ömür boyu garantili yüksek 
performans LED Aydınlatma

7.8 Watt
Renk sıcaklığı 6.500 K

Ömür boyu garantili yüksek 
performans LED Aydınlatma

7.8 Watt
Renk sıcaklığı 6.500 K

Ömür boyu garantili yüksek 
performans LED Aydınlatma

7.8 Watt
Renk sıcaklığı 6.500 K

Hafıza 10GB SSD 10GB SSD 80GB SSD 80GB SSD

Bağlantılar USB 3.0
Uzaktan kumandalı kayıt 

12V(DC) / 500mA Yardımcı çıkış
Opsiyonel basınçlı hava bağlantısı

Akü ile çalıştırma

USB 3.0
Uzaktan kumandalı kayıt 

12V(DC) / 500mA Yardımcı çıkış
Opsiyonel basınçlı hava bağlantısı

Akü ile çalıştırma

USB 3.0
Uzaktan kumandalı kayıt 

12V(DC) / 500mA Yardımcı çıkış
Opsiyonel basınçlı hava bağlantısı

Akü ile çalıştırma

USB 3.0
Uzaktan kumandalı kayıt 

12V(DC) / 500mA Yardımcı çıkış
Opsiyonel basınçlı hava bağlantısı

Akü ile çalıştırma

Video girişi
- -

PAL / NTSC,
Komposit, S-Video

PAL / NTSC,
Komposit, S-Video

Video çıkışı HDMI HDMI
HDMI, 

optional mit zusätzlichem TV-Out
(Composite, S-Video)

HDMI, 
optional mit zusätzlichem TV-Out

(Composite, S-Video)

Güç tüketimi 90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

maks. 140 Watt

90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

maks. 140 Watt

90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

maks. 140 Watt

90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

maks. 140 Watt

Çevre koşulları Çalışma: -15°C bis +48°C
Depolama: -25°C bis +65°C

Bağıl nem maks. %95,
yoğuşmasız

Çalışma: -15°C bis +48°C
Depolama: -25°C bis +65°C

Bağıl nem maks. %95,
yoğuşmasız

Çalışma: -15°C bis +48°C
Depolama: -25°C bis +65°C

Bağıl nem maks. %95,
yoğuşmasız

Çalışma: -15°C bis +48°C
Depolama: -25°C bis +65°C

Bağıl nem maks. %95,
yoğuşmasız

Yazılım kiti E3 E3 E3+ E3+

Yazılım

Standart kullanıcı  | Çok lisanlı kullanıcı arayüzü | E-Kullanım kılavuzu |
Beyaz dengesi | Sonda açılandırma göstergesi**  |

Açılandırma modu:  mutlak | Metin rengi (Siyah / Beyaz)
Metin arka fon temel rengi  (Siyah / Beyaz)  | Veri kopyalama / silme |

Oynatma / duraklatma | Resim kayıt formatı ( JPEG) |
Video görüntü kayıt formatı (AVI)

Bireysel kullanıcı 1-9 | Çok lisanlı kullanıcı arayüzü | E-Kullanım kılavuzu
Çift LED-Işıklandırma 8x Balans (sol/sağ)* | Çift LED-Işıklandırma 
Güçlendirici** | Işık / Parlaklık  | Resim düzeltme (Hazır ayarlar)**
Uzun pozlama | Aynalama (yatay / dikey) / Yakınlaştırma | Döndürme 

(Saat yönüne / saat yönü tersine) Bireysel referans çizelgeleri / 
Müşteri logosu| Nokta işaretleyici |

| Açılandırma modu (mutlak / göreceli)
Ayarlanabilir Video kayıt süresi | Resi kayıt formatları ( JPG / BMP)  |
Görüntü (Video) kayıt formatları (AVI / MPG)  | Seri resim kayıdı**

4 Durum satırı | Tarih & Saat | Göstergelerin pozisyonlandırılması   |
Geliştirilmiş veri yönetimi | İki nokta arasında mesafe ölçümü** |

Daire ölçümü (Yarıçap, Çap, Daire çevresi ve Daire alanı)** |
(Ölçüm gridi & Referans kalitesi)** Asistanı | Ölçü verilerini hafızaya

alma/hareket ettirme/yakınlaştırma/silme**

* INVIZ® VUMAN® E3+ X-WAY’in 30 metre seçeneği sadece HDMİ-Bağlantı ve ilave TV-Çıkış (Kompozit, S-Video) üniteleri ile sunulmaktadır. 

**Bu fonksiyonlar sadece V3 VUMAN® Sondaları ve V3 ve üzeri temel ünitesi ile birlikte.

DİKKAT! Medikal Muayeneler için uygun değildir. Elektrik donatımı yakınında, tehlikeli veya patlayıcı ortamlarda kullanımı hayati tehlikeli ve yasaktır. Amerika
veya Avrupa Birliği Patentleri ve isim hakları tüm INVIZ® Ürünlerindedir. Microsoft®, Windows® kayıtlı Ticari isim hakları veya ticari isim hakları Amerika’da
ve / veya diğer Ülkelerde Microsoft Corporation tescilli ticari markalardır. © Telif Hakkı viZaar AG. Resim ve görüntüler orijinalden farklılık gösterebilir.
Değişiklikler ve hatalar saklıdır. Tüm hakları saklıdır.



  

VUSCREEN-KONTROL ÜNİTESİ

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

Ağırlık 1.6 kg

Sabitleme Temel ünite: Montaj braketi | Mobil: Omuz askısı

Ekran 10,4” Dokunmatik ekran  | LED-Fondan aydınlatma, transreflektiv (Yarı iletken)   | Görme açısı her yöne +/- 80°

Parlaklık 700:1

Işık 700 cd/m²

Renk True Color (Gerçek renkler)

Kumanda İlave beş adet doğrudan erişim tuşu ile dirençli dokunmatik ekran ve Joystick (kumanda kolu) (İş eldiveni ile kullanıma uygundur)

Tasarım Çepeçevre kauçuk darbe korumalı karbon fiber; 2,5 mtr. Bağlantı kablosu

Fonksiyonlar
Resim kayıt  | Video kayıt  | Hareketsiz (sabit) görüntü | Artikülasyon (bükülme) kontrolü | Artikülasyon (bükülme) kitleme/açma   | Uzaktan odaklama sürgülü ayar düğmesi
| Işık ayar düğmesi

GELİŞTİRİLMİŞ BATARYA
YARI AĞIRLIK, İKİ MİSLİ PERFORMANS

*Bilgi: Batarya ömür süresi ve batarya ile çalıştırma süresi, sonda modeli, bataryanın
kullanım süresi, sistem kullanımı, şarj durumu ve aynı zamanda çevre ısısına bağlı olarak
değişiklik gösterir.

SAFE TO TRANSPORT  -
NO LITHIUM!

Yeni geliştirilmiş NiMH Bataryaları
sayesinde azami hareketlilik 
(mobilite) ve esneklik (fleksibilite).
En iyi performansı ve güvenliği
sunmaktadır ve hava taşımacılığı 
hükümlerine uygundur. Bataryalı
çalıştırma süresi 3 Saate kadardır*.
Akü ile kullanım ve şebeke 
bağlantısı arasında geçiş 
kesintisizdir.



DEĞİŞTİRİLEBİLEN INVIZ® SONDALARI 6 YAN GÖRÜŞ 6 DÜZ GÖRÜŞ 8 X-YOL (HER YÖNE) 8 REVOLVER 12.7

Çap 6.4 mm 6.4 mm 8.4 mm 8.4 mm 12.7 mm

Kullanım uzunluğu 8 m
15 m

8 m
15 m

5 m
8 m 

12 m
15 m
20 m
30 m

8 m
15 m

8 m
15 m

Kullanım uzunluk artırma (30 metreye kadar) % % - - %

Ağırlık 820 g
1140 g

820 g
1140 g

920 g
990 g

1175 g
1360 g
2330 g
3300 g

870 g
1240 g

1120 g
1520 g

X-WAY Artikülasyon (Bükülme) yukarı / aşağı / sol / sağ - - +/- 90° ile 120° arası - -

Uzaktan odaklama (RF) % - % % -

Görüş yönü (DOV) 90° 0° 0° / 90° 0° / 90° 90° / 360°

Görüş açısı (FOV) 65° 130° 70° 70° 60°

Odaklama alanı < 1 mm ile ∞ arası 7 mm ile ∞ arası < 1 mm ile ∞ arası
< 1 mm ile ∞

arası
< 1 mm ile ∞ arası

Çözünürlük 440.000 px, (Yatay) 752 x (Düşey) 582 % % % % %

Merkezleme apartı için sabitleme % % % % %

Yan görüş aparatı için sabitleme - - % % %

Yaylı kamera kafası % % - % -

Poliüretan Sonda üzerine çok dayanıklı VA Örgü % % % % %

1.5 bar / 22 psi’ye kadar su geçirmez % % % % -

Su sıçramasına karşı korumalı % % % % %

Merkezleme araç kit’i teslimat kapsamındadır % - - - %



AKSESUARLAR

Taşıma çantası Ebatlar:
(En) 635 x (Boy) 510 x (Derinlik) 365 mm
Ağırlık (boş):
8,7 kg.
Tekerlekli taşıma çantası.

Değiştirilebilen
INVIZ® Sonda için
Taşıma çantası

Ebatlar:
(En) 415 x (Boy) 465 x (Derinlik) 190 mm
Ağırlık (boş):
3,25 kg.
Değiştirilebilen INVIZ® Sonda için ilave taşıma çantası.

Opsiyonel yan görüş adaptörü 8 mm değiştirilebilen sondalar için yan görüş prizması ve 12.7 mm değiştirilebilen sondalar için yan görüş adaptörü.

Opsiyonel merkezleme araç
kit’i

INVIZ® VUMAN®  8mm X-WAY, Ø: 60mm  |  44mm  |  34mm  |  24mm  |  17mm
INVIZ® VUMAN® 8mm Sabit, Ø: 60mm  |  44mm  |  34mm  |  24mm  |  17mm
INVIZ® Revolver 12.7 mm, Ø: 60mm  |  46mm  |  36mm  |  26mm

Opsiyonel itme destek
yardımcısı

PE (Polietilen) kaplama fiber optik 4,5 mm çaplı ve 30 metre kullanım uzunluğuna kadar itme desteği.

Opsiyonel Akü
Şarj sistemi dahil

Isı (soğuk) dengesi kapasitesi NiMh: 9 Ah, 24 Volt. | Çalışma süresi: takr. 3 saat.  | Ortam çalışma ısısı: -25°C ile +45°C.

Bu teknik özellikler önceden haber verilmeksizin teknolojik gelişime ya da güvenliğe hizmet amaçlı ise değiştirilebilir veya farklılıklar gösterebilir. Hatalar ve yazım hataları göz ardı 
    edilemez.
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viZaar Industrial Imaging - North America
4533 Gibsonia Road
PA 15044 Gibsonia / USA
Tel.: +1 724 449-3270
Fax: +1 724 449-3273
www.vizaar-na.com
info@vizaar-na.com

viZaar Russia & CIS
197022, St. Petersburg,
Professora Popova 37B
Russia
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® ‘ın ticari çözüm ortağı ve satış temsilcimiz:

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


