
CAMERA KIỂM TRA ỐNG LỚN - MODEL P350

Đặc tính kỹ thuật:
 Màn hình TFT lớn 8” chống chói, siêu sáng cho chất lượng hình tốt nhất.

 Bàn phím cứng, bền bỉ, điều khiển tất cả các chức năng của hệ thống.

 Đạt cấp bảo vệ IP53

 Xe nâng với cấp bảo vệ IP68, làm bằng thép không rỉ, có thể làm việc độ sâu lên đến 
100m. Có thể thay thế nhiều loại bánh xe, kích thước vỏ xe và phụ kiện khác nhau tùy 
thuộc môi trường đường ống.

 Độ dài cáp từ 100m đến 305m với hệ thống bảo vệ cáp.

 Sử dụng kết nối Bluetooth để truyển dữ liệu, hình ảnh đến điện thoại.

 Sử dụng USB 2.0 chia sẻ dữ liệu nhanh chóng đến PC/Laptop.

 Chuẩn video PAL/NTSC, dữ liệu có thể lưu trữ vào USB hay thẻ nhớ.

 Camera sử dụng đèn LED siêu sáng cho chất lượng hình ảnh cao với 3 chế độ: xem 
phía trước, xoay & nghiêng hay xoay & nghiêng với zoom quang 10x.

 Tương thích với các phụ kiện của Model P340.

Thông số kỹ thuật: 

Bộ thiết bị gồm:
 Bộ điều khiển

 Camera (lựa chọn từ bảng thông số)

 Khoang cuộn dây (lựa chọn từ bảng thông số)

 Robot (lựa chọn từ bảng thông số)

 Cơ cấu nâng (lựa chọn từ bảng thông số)

 Phụ kiện khác: Thẻ nhớ CF , phần mềm FlexiSight 
Manager, sách hướng dẫn.

Phụ kiện lựa chọn: (liên hệ để biết thêm 
chi tiết)

Khoang cuộn dây nguồn rời
(P-350- Drum-M)

Thiết bị P350 với khoang cuộn dây có 
nguồn tích hợp (P350-Drum-P)

Bộ điều khiển P350 CMOD

Nguồn PSU cho P-350- Drum-M

Khoang cuộn dây

Kích thước

Kích thước bộ nguồn

Trọng lượng

Cấu trúc

Nguồn

P350 - Drum - M

445x270x570mm

418x195x420mm

18-29kg tùy chiều dài cáp

Thép không rỉ và nhôm

110-24-V, 50-60Hz, 1.2kVA, máy phát có biến áp đầu ra

P350 - Drum - P

633x412x740mm

Tích hợp vào thùng máy

59-70kg tùy chiều dài cáp

Camera

Kích thước 

Trọng lượng

Cấu trúc

Khoảng tiêu cự

Độ phân giải ngang

Độ nhạy

Độ sáng đèn LED

P350 - CAM - FW

62x68mm
 

600g

Thép không rỉ

10mm –› � 

� 460 TVL

< 1.0 Lux

� 120lm

P350 - CAM - PT

134x68mm
 

1.8kg

Thép không rỉ, nhôm

10mm –› � 

� 460 TVL

< 1.0 Lux

� 210lm

P350 - CAM - PTZ

158x90mm
 

2.9kg

Thép không rỉ, nhôm

10mm –› � 

� 460 TVL

< 1.0 Lux

� 420lm

Bộ điều khiển

Màn hình

Lưu trữ

Thời gian ghi (giờ)

Kết nối

Kích thước

Trọng lượng

Tiêu chuẩn

P350 - CMOD

TFT 8”

Ổ cứng tốc độ cao

1:45 (HQ) - 3:45 (MQ) - 9:00 (LQ)

USB 2.0, Video/ Audio In/ Out, 
Ethenet, Bluetooh

300x360x200mm

5.5kg

Ip55 (đóng), IP 53 (mở)

Robot

Đường kính ống

Kích thước

Trọng lượng

Động cơ

Cấu trúc

Tần số đầu dò phát tần

Độ chính xác đo góc nghiêng

P354

100-300mm

250x82x69mm

5.4kg

1x50W

Thép không rỉ và đồng

512/640/8192/32768Hz

± 0.2°

P356

150-600mm

345x128x84mmmm

14.3kg

2x50W

Thép không rỉ và đồng

512/640/8192/32768Hz

± 0.2°

Cơ cấu nâng

Trọng lượng

Cấu trúc

Khoảng ống (P354)

Khoảng ống (P356)

P350 - ELV - F (cố định)

0.4kg

Thép không rỉ, nhôm

Đến 300mm/ 12”

Đến 300mm/ 12”

P350 - ELV - A (điều chỉnh)

0.7kg

Thép không rỉ

Đến 380mm/ 15”

Đến 458mm/ 18”

P350 - ELV - LAM
(Lớn, chỉnh tay)

4.5kg

Thép không rỉ, nhôm

300-600mm/ 12-24”

Cơ cấu nângRobot
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