
Màn hình hiển thị - tích hợp các phím điều khiển

CAMERA QUAN SÁT KIỂM TRA BỒN BỂ, KIỂM TRA DƯỚI NƯỚC - CAZOOM PTZ

Đặc tính kỹ thuật:  
 Thiết bị xách tay chuyên dùng để kiểm tra bồn bề chứa, đáy tàu, hầm tàu, kiểm tra dưới nước.

 Đầu Camera có thể thay đổi được ( có 3 loại PTZ 140 , PTZ 100, PTZ 70)

 Chịu nước tới  45m loại tiêu chuẩn ( tối đa 100m theo yêu cầu)

 Đầu camera được điều khiển quay trên 2 trục quan sát 360º x 360º cầu & tọa độ có thể được 

giám sát trên bàn điều khiển.

 Có khả năng quan sát trực tiếp, chụp ảnh & quay video lưu trữ vào bộ nhớ trong của máy hoặc 

thẻ nhớ CF card.

 Có khả năng đo kích thước.

 Có bộ cảm biến cảnh báo nhiệt độ.

 Có thể điều khiển thiết bị từ xa từ bàn điều khiển – hoặc qua PC

 PTZ140
Đường kính đầu soi 
140mm, 25x phóng đại 
quang học, 12x phóng 
đại số. Có thể bật/ tắt 
chế độ phóng đại số.Sử 
dụng đèn bóng cao áp 
35 watt (650 Lumen) 
Chịu phóng xạ

PTZ 100
Đường kính  dầu soi 
100mm, 10x phóng 
đại quang học, 4x 
phóng đại số. Có thể 
bật/ tắt chế độ phóng 
đại số. Sử dụng đèn 
LED 2x5Watt (240 
Lumen)

PTZ 70
Đường kính đầu soi 
70mm, 10x phóng đại 
quang học, 4x phóng 
đại số. Có thể bật/tắt 
chế độ phóng đại số. 
Sử dụng đèn LED 
4x4Watt (480 Lumen)

o oĐầu camera quay được trên 2 trục quan sát 360  x 360

A. Phím chức năng trên màn hình
B. Chức năng phóng đại hình ảnh
C. Bật tắt chế độ tự động lấy nét hoặc tự chỉnh
D. Bật tắt chế độ phát tán hay hội tụ ánh sang
E. Tinh chỉnh độ sáng/tối của hình ảnh
F. Tăng giảm cường độ âm thanh
G. Màn hình hiển thị 6.4 inch
H. Lưu hình ảnh
I.  Chức năng dừng hình
J. Chức năng menu
K. Thực thi chức năng đang chọn
L. Thoát

Kiểm tra bồn bể Cảnh báo nhiệt độ Chức năng đo bằng laser

Điều khiển thiết bị bằng PC
Sử dụng phần mềm iView Remote PTZ

Phần mềm dùng để xem, phân tích 
lại hình ảnh ghi được (IView PC)

Hệ thống cơ bản

Các phụ kiện tùy chọn khác :

Cuộn cáp & 
Cáp nối dài  tới 500m

Bàn phím điều khiển Ống nối dài

Bộ tiêu chuẩn bao gồm:
 Bàn điều khiển

 Đầu camera (lựa chọn 1 trong 

3 loại trên)

 Bộ xử lý

 Cáp nối

 Phần mềm iViewPC, iView 

Remote PTZ

Đèn Laser
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