
CAMERA KIỂM TRA ỐNG LỚN - SERIES P400

Đặc tính kỹ thuật:
 Bàn điều khiển: được thiết kế dạng bàn phím QWERTY  như trên laptop 

với các phím chức năng  và 2 cần điều khiển riêng biệt, điều khiển quay 
camera và hướng di chuyển của robot. 

  Camera: 

 Có đầy đủ tính năng xoay, nghiêng (360°) và phóng to cho hình ảnh 
sắc nét, zoom quang 10X.

 Vận hành trong các đường ống có đường kính 150mm và lớn hơn.

 Khả năng chống thấm nước đến 11bar (150 psi).

 Thùng máy P599: 

  Cáp điện tự động đồng bộ với tốc độ của hệ thống xe kéo (robot).

  Chiều dài dây cáp đến 450m.

  Tùy chọn: điều khiển từ xa P378 nhỏ gọn, tích hợp đầy đủ chức năng.

 Hệ thống xe kéo (robot): 

 Đèn sáng có công suất lên đến 200W.

 Có thể thay đổi bánh xe tùy theo đường kính ống kiểm tra. 

 Ngoài ra có thể lựa chọn thêm cơ cấu nâng camera hỗ trợ kiểm tra 
các ống có đường  kính lớn.

Thông số kỹ thuật: 

Bàn điều khiển

Kích thước

Bàn phím

Số lượng cần điều khiển

Cổng ra video

Kết nối

Khối lượng

Cấp bảo vệ 

P377

550mm W x 290mm D x 69mm H
(21.65” x 11.42” x 2.72”)

QWERTY

2 (điều khiển camera & điều khiển robot)

SVHS, RGB & BNC

Ethenet

 2.75kg (6.01 lbs)

IP61 

Camera

Chiều dài tiêu cự

Độ phân giải hình ảnh

Độ nén âm

Độ nhạy

Công suất đèn

Vật liệu

Đường kính ống kiểm tra

P494 Standard

4.28mm

¼ HAD  CCD
752 x 582 PAL
738 x 494 NTSC

50 dB

> 1 lux

2 x 6W

Thép không gỉ 300SS

6” (150mm) và lớn hơn

P494 Zoom

10mm – �
 

¼ HAD  CCD
752 x 582 PAL
738 x 494 NTSC

50 dB

> 1 lux

2 x 5W

Thép không gỉ 300SS

8” (200mm) và lớn hơn

Xe kéo (Robot)

Đường kính ống

Công suất đèn

Loại xe

Cấu hình chính series P400

Bộ thiết bị gồm:
 Bàn điều khiển

 Thùng máy

 Robot (Lựa chọn từ bảng thông số)

 Camera (Lựa chọn từ bảng thông số)

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

Bánh xe và đầu đèn chiếu cho xe kéo

P400

12” (300mm) 
và lớn hơn

200W

Xe lớn – 4 bánh

P420

6” – 30” 
(150 – 750mm)

110W

Xe nhỏ - 6 bánh

P448

20” (500mm) 
và lớn hơn

200W

Xe lớn – 4 bánh

Bàn điều khiển P377

Camera P494 standard /Zoom
và xe kéo P420

Thùng máy P599

Bộ điều khiển 
từ xa P378

Camera P494 standard / Zoom
và xe kéo P400/ P440
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