
ỐNG SOI CỨNG (RIGID BORESCOPE)

Đặc tính kỹ thuật:  
 GE Rigid Borescopes sử dụng thấu kính, lăng kính có kết cấu bao che kính, cho ánh sáng tối ưu, hình ảnh rõ nét.Việc sử dụng một lăng kính Penta 

đặc biệt ở đầu giúp cho việc định hướng đảm bảo hình ảnh chính xác, đặc biệt tối đa hóa đường truyền ánh sáng giúp làm tăng độ sáng hình ảnh, 

độ phân giải cao, với cường độ sáng cao khi soi trên bề mặt phẳng giúp cho các khuyết tật nhỏ nhất có thể nhìn thấy dễ dàng hơn.

Đặc tính kỹ thuật:  
  Tiêu chuẩn dây soi có khớp quay đầu soi.

  Các đường kính tiêu chuẩn: 

         2.4mm    3.2mm    4.0mm    5.0mm   6.0mm   8.0mm

  Chiều dài dây soi từ 0.7m đến 2.77m

ỐNG SOI MỀM (FIBERSCOPE)

Thông số kỹ thuật: 
 Nhiệt độ làm việc: -40° to 121° C (-40° to 249° F)

 Áp lực chịu đựng: 3 Bar (44 psi.)

 Ống soi với thiết kế chống va đập

 Chiều dài ống soi: R: 95 mm (3.75 in.), RZ: 160 mm (6.4 in.), PR: 140 mm (5.5 in.), 

RZ: 200 mm (7.8 in.), RM: 50 mm (2.0 in.)

 Khả năng Zoom tùy chọn

 Đường kính: 4.0 mm (0.15 in.), 6.0 mm (0.24 in.), 8.0 mm (0.31 in.) and 10.0 mm 

(0.39 in.)

ROTARY SCAN

 Quay 360°

 Khu vực góc nhìn: 35°, 56°, 60°, 70°

 Lựa chọn kiểu quan sát: 0°, 45°, 70°, 90°

SWING PRISM

 Góc nhìn: 50°

 Kiểu quan sát: tiêu chuẩn

MINI RIGID

 Đường kính: 1.7 mm (0.067 in.), 1.9 mm (0.075 in.), 2.7 mm (0.106 in.)

 Lựa chọn kiểu quan sát: 0°, 30°, 70°

 Khu vực góc nhìn: 65°, 80°

Hình ảnh siêu nét

Đường kính siêu nhỏ Dễ sử dụng

Nguồn sáng nhỏ gọn

Thông số kỹ thuật:  
 Nhiệt độ làm việc: -18˚ to 82˚ C (0˚ to 180˚ F)

 Áp lực chịu đựng: 1 bar (14.7 psi)

 Ống soi với thiết kế chống va đập với kết cấu Tungsten và thép không rỉ 
khả làm việc môi trường ẩm ướt, dầu nhớt, va đập mạnh…

 Tùy chọn trong kiểm tra huỳnh quang với đèn Led tia cực tím (UV)

Articulating Fiberscopes

 Chiều dài ống soi: 0.5, 0.7, 1.0, 1.25, 1.5, 1.8, 1.75, 1.8, 2.7 m (1.6, 3.3, 
4.1, 4.9, 6.1, 8.9 ft)

 Khả năng Zoom tùy chọn

 Đường kính: 2.4, 3.2, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 mm (0.094, 0.126, 0.157, 0.197, 
0.236, 0.331 inch)

 Lựa chọn kiểu quan sát: 0˚, 90˚

 Góc nhìn: 45˚

Mini-Flex Fiberscopes

 Dây dài: 0.25 to 2.0 m (0.83 to 6.6 ft.)

 Đường kính: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mm

 Lựa chọn kiểu quan sát: 55˚, 70˚

 Góc nhìn: 55˚, 70˚
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