
Ø 2.4 MM ÇAPDAN 6 M UZUNLUĞA KADAR PROB SEÇENEKLERİ
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DOĞRUDAN ERİŞİM TUŞLARI
Işık ayarını ve yakınlaştırma 
faktörünü değiştirin, fotoğraf ve 
video dosyalarını saklayın veya 
doğrudan erişim tuşlarıyla sık 
kullanılan ayarları düzenleyin.

5 INCH LCD EKRAN
1280 x 720 piksel çözünürlüğe 
sahip LCD ekranımızda 
uygulamanızın içini doğrudan 
görün. Menüyü başlatın ve kısayol 
tuşlarını kullanarak ayarları 
düzenleyin.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PROBLAR
Probları değiştirmek hiç bu 
kadar kolay olmamıştı: 
Kullanmak istediğiniz Probu ana 
ünitenin arkasındaki yuvaya 
yerleştirin ve saat yönünde 
çevirin. Çıkarmak için saat 
yönünün tersine çevirin. Bu 
kadar kolay !

ÇOKLU BAĞLANTILAR 
Birçok Video çıkışları:
  
  
  

Dijital HDMI  
Kompozit analog 
Mini USB 2.0

  
Resim / Video depolama:

32 GB'a kadar SD Kart

HASSAS VE İNCE AYARLI JOYSTICK
Videoskop'u hangi elinizi 
kullanırsanız kullanın, Joystick 
ergonomik olarak başparmağın 
erişebileceği bir yere 
yerleştirilmiştir.

VİDEOSKOP'UN TEMEL ÖZELLİKLERİ

::

::

::

::



PERFORMANS KAZANIMI...
HASSAS BİR ARTİKÜLASYON

Probun ultra hassas mekanik mafsallı yapısı, görsel muayeneniz esnasında 
hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için Prob ucunu her yöne hareket ettirmenizi 
sağlar. Videoskop, Joystick her zaman başparmağınızın erişebileceği şekilde 
tasarlanmıştır. Bu sayede Videoskopu uzun süre yorulmadan 
kullanabilirsiniz.

TEMEL FONKSİYONLAR

Bir Görsel muayene esnasında iyi bir aydınlatma şarttır. Ancak hiçbir ayrıntıyı 
kaçırmamak için ışık ayarını objenin yapısına göre ayarlayabilmek de aynı 
derecede önemlidir. Yüksek çözünürlük ve beyaz dengesi, değerlendirilebilir 
muayene görüntüsü sağlar ve yüksek kaliteli fotoğraf ve video dosyalarının 
kaydedilmesini sağlar. Ayrıca uygulamanızdaki hataları veya yabancı cisimleri 
daha kolay tespit edebilmek için canlı görüntünüzde ekranda bir test ayar 
patterni gösteren özel bir fonksiyon kullanabilirsiniz.

...VE ERGONOMİK!

IMPROVED ERGONOMICSGELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ

Görsel Muayeneler esnasında Enspektörler farklı engellerle karşılaşırlar:    
Zorlu pozisyon, yetersiz aydınlatma, dolu eller, vs.. İşte bu yüzden size çalışma 
koşullarınızı iyileştirecek bir Videoskop sunmak istiyoruz. iPLORE Videoskopun 
arkasındaki LED ışıklandırma sayesinde uygulamanızı aydınlatabilirsiniz.   
Ayrıca Videoskopu düz zemine koyabilir veya omuz askısına takabilirsiniz, 
böylece elleriniz serbest kalır ve daha rahat bir pozisyonda çalışabilirsiniz.

PROBUNUZU SAHADA HIZLICA DEĞİŞTİRİN

iPLORE'un karmaşık olmayan bağlantı sistemi sayesinde, Probları sahada 
değiştirmek her zamankinden daha kolay. Havacılık, Otomotiv, Rüzgar enerjisi 
ve Döküm sektörlerinde tahribatsız testler için mükemmel uyan farklı çap ve 
uzunluklarda bir dizi Prob seçenekleri sunuyoruz. Ayrıca, standart belirleyici 
ışıklandırma sistemi sayesinde, hataları ve yabancı cisimleri kolayca tespit 
etmenizi sağlar.



1MEGAPİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ

DÜNYANIN EN İNCE PROB’UNA SAHİP
ARTİKÜLASYONLU VİDEOSKOP’U
4 YÖNE BÜKÜLEBİLEN EN İYİ ARTİKÜLASYON

En ince Probumuzun çapı 2,4 mm. Bu Prob en 
zorlu saha şartlarında görsel muayene 
yapabilmek için özel olarak geliştirilmiştir. 
Artık küçük muayene girişleri nedeniyle 
şimdiye kadar erişilemeyen alanları 
inceleyebilirsiniz.

Ø 6 mm PROB
GÖRÜNTÜ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMİ

iPLORE serisindeki 6mm çapında Prob, 1 milyon piksellik yüksek çözünürlüğü 
sayesinde olağanüstü görüntü kalitesi sunar. Çok net görüntü gerektiren görsel 
muayeneler için bu kadar yüksek çözünürlüklü bir Proba sahip olmak her zaman 
çok faydalıdır.

Sık kullanılan 6 mm HD Prob’a ek olarak, 
daha küçük muayene girişlerinde bile iç 
bölgeleri hızlı bir şekilde denetlemek için 
çok küçük çaplı ve her yöne dönebilen bir 
Proba sahip olmak da yararlıdır.

YÜKSEK KALİTE BİLEŞENLER

  
  
  

titanyum alaşımdan yapılmış son derece dayanıklı Prob başı 
mikro çizikleri bile önleyen distal safir kaplama cam
aşınmaya karşı üst katmanı Wolfram örgülü Prob

İLE ÜRETİLMİŞ MALZEMELERİN ÖNEMİ

Probunuzun uzun ömürlü olması için sadece en kaliteli malzemenin 
kullanılması bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, iPLORE Probları için 
aşağıdaki ana malzemeler kullanılır: 

DAYANIKLI BİR PROB

::

::

::



PROBLARINIZI DEĞİŞTİREBİLİN

FARKLI ÇAP VE UZUNLUKLARDA PROBLAR
HER TÜRLÜ UYGULAMALAR İÇİN

Uygulamaların boyutları, derinlikleri ve hatta geometrik yapıları her zaman farklılık 
gösterdiğini biliyoruz, bu nedenle çeşitli Prob seçenekleri sunuyoruz. 

ÇOK TASARRUFLU ÇÖZÜM
TEK TEMEL ÜNİTE - BİRÇOK PROB

Değiştirilebilir Problara sahip Videoskoplar, tanım gereği, farklı Problar gerektiren 
görsel muayeneler için en ekonomik çözümdür. Mevcut iPLORE Videoskopunuza ek bir 
Prob satın almak size %40'a kadar tasarruf sağlayacaktır.

  
  
  
  

Temel Ünite
İki değiştirlebilir Prob  
Videoskop standı
İki Batarya ya kadar Muhafaza yuvası

  
  
  
  

Güç kaynağı  
Temizleme Seti  
Kullanma Kılavuzu
32 GB SD Kart

MÜKEMMEL UYUMLU TAŞIMA ÇANTASI
KOLAY TAŞIMA VE SAKLAMA

Değiştirilebilir Probları ile iPLORE için özel olarak tasarlanmış, sağlam
taşıma çantasına yerleşik her bir parça için özel yuva vardır. Ultra 
hafif ve kompakt taşıma çantası dayanıklıdır, taşıma ve saklama için 
optimize edilmiştir. Her bir parça için ayrı yuva bulacaksınız:

::

::

::

::

::

::

BÜYÜK BAĞIMSIZLIK

Mobil olmak, görsel muayenede çok önemli bir faktördür, ancak bunu başarmak için 
uzun süre dayanıklı bir Videoskop’a ihtiyacınız vardır. Güçlü Bataryaları sayesinde 
şebekeye ihtiyaç duymadan yaklaşık 4 saat görsel muayene yapmak mümkündür.        
Bu özellik, iPLORE'u Videoskop’ların gerçek bir öncüsü yapar.

4 SAAT ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GÖRSEL MUAYENE

::

::

Aşağıda belirtilmiş çaplarda Ø 
Problar sunmaktayız : 

2.4 mm  
3.9 mm  
6.4 mm  
8.4 mm  

ve sunduğumuz Prob uzunlukları aşağıda 
belirtilmiştir :

1.5 m  
2.0 m  
3.5 m  
6.0 m  

::

::

::

::

::

::

::

::

Diğer uzunluklar için lütfen bizimle iletişime geçin



PROBE iPROBE 2.4 iPROBE 3.9 iPROBE 6.4 iPROBE 8.4

KAMERA

Çap mm olarak 2.4 3.9 6.4 8.4

Resim sensörü CMOS 1/8 CMOS 1/9 CMOS 1/6 CMOS 1/6

Piksel 160 000 px 1 milyon piksel (720p) 1 milyon piksel (720p) 1 milyon piksel (720p)

Görüş alan açısı (FOV) > 120° > 120° > 120° > 120°

Görüş alan derinlik mesafesi (DOF) 5 mm - 30 mm 8 mm - 80 mm 5 mm - 50 mm
15 mm - ∞ 5 mm - 30 mm

Aydınlatma parlaklığı 5000 lux 18 000 lux 50 000 lux 70 000 lux

PROB

Prob malzemesi Titanyum alaşımlı kafa
Esnek paslanmaz çelik dış katman

Çap mm olarak 2.4 3.9 6 8.4

Etkin uzunluk metre olarak 1.5 2 | 3.5 2 | 3.5 2 | 3.5 | 6

Artikülasyon (Bükülme) 360 ° manuel joystick

Su geçirmezlik koruma sınıfı IP 67

TEMEL ÜNİTE

Ağırlık kg olarak 1.07

Ekran boyutu 5″

Çözünürlük 1280 * 720

Değiştirilebilirlik Evet

Bağlantılar HDMI | Mini USB | NTSC

ÖZELLİKLER

Görüntü işleme Beyaz denge ayarı (otomatik / manuel), kontrast, görüntü döndürme, test patterni, metin girişi, fotoğrafları yeniden adlandırma veya silme, yakınlaştırma vb.

Hafıza 32 GB SD Kart üzerine

Resim / Video formatı JPEG 1024*768 (4:3) / 1200*720 (16:9) | MOV 1200*720 (4:3) / 920*720 (16:9)

Batarya ile kullanım süresi

Çalışma ortam sıcaklığı -10°C ile +50°C

Canlı görüntü aktarımı Akıllı telefonun harici tabletinde canlı görüntüleme (WiFi üzerinden Android veya iOS)

Veri aktarımı Teslimatla birlikte verilen SD Kart veya Mini USB aracılığıyla

TEKNİK ÖZELLİKLERGENİŞ ÇÖZÜM YELPAZESİ
UV TEKNOLOJİLİ PROBLAR

Tahribatsız muayenede floresan, muayene edilecek yüzeyin incelenmesini sağlar. Ultraviyole 
ışık, bir uçak motorundaki mikro çatlaklar (cracks) gibi çıplak gözle görülemeyen mikro 
kusurları ortaya çıkarır. Penetrasyon testi, büyük silindirler, iniş takımı bileşenleri ve diğer 
birçok uygulamalar için ideal olan 365 nm dalga boyunda geniş alanlar üzerinde floresan 
kullanımını sağlar. UV Problarımız her türlü türbin kanalarını, uçak motorlarını, uçak gövde 
kontrolünü, boruları, yanma odalarını kontrol etmek için idealdir ve ayrıca birçok askeri 
amaçlı uygulamalarda mükemmel şekilde kullanılabilir.

PENETRANT IMUAYENE

KIZILÖTESİ TEKNOLOJİLİ PROBLAR

Kızılötesi Problarımız, Kapı arkasında kötü bir sürprizle karşılaşmamak için Polis, Asker ve 
Güvenlik Güçleri içeriye girmeden olay yerini görmeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Polis 
genellikle Kızılötesi Probları, yasa dışı şeyleri gizlemek için kullanılabileceğinden 
şüphelendikleri kutuları incelemek için kullanır. Sahada, bu nedenle arabalarda, seri 
numaralarına, patlayıcı madde ve yasal olmayan diğer birçok objeyi tespit etmek için bu 
kutuların içini kontrol edebilirler.

KIZILÖTESİ MUAYENE

UYARI! Tıbbi amaçlar için kullanmayınız. Asla elektrik tesisatlarının yakınında veya tehlikeli veya patlayıcı ortamlarda kullanmayın. AMERIKAN 
veya AVRUPA patentleri tüm ürünler için geçerli olabilir.
© Copyright, viZaar industrial imaging SA. Görseller orijinal üründen farklılık gösterebilir. Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır.
Tüm hakları saklıdır.

takr. 4 saat

Titanyum alaşımlı kafa
Esnek paslanmaz çelik dış katman

Titanyum alaşımlı kafa
Esnek paslanmaz çelik dış katman

Titanyum alaşımlı kafa
Esnek paslanmaz çelik dış katman



viZaar® ‘ın ticari çözüm ortağı ve satış temsilcimiz:

www.vizaar.de

viZaar industrial imaging AG
Headquarter
Hechinger Straße 152
72461 Albstadt / Germany
Tel.: +49 7432 98375-0
Fax: +49 7432 98375-50
Freecall 0800 3600371 (only within Germany)
info@vizaar.com

viZaar Russia & CIS
197022, St. Petersburg / Russia
Professora Popova 37B
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

viZaar industrial imaging SA
3 rue Lambert
Parc Lavoisier
91410 Dourdan / France
Tel.: +33 1608 11818
Fax: +33 1645 99573
www.vizaar.fr
info@vizaar.fr

viZaar industrial imaging AG 
VT Service / Rental Service / Sales / Training Center
Lupusstraße 17
35789 Weilmünster-Wolfenhausen / Germany
Tel.: +49 6475 91129-0
Fax: +49 6475 91129-29

viZaar NRW
Sales and Service Office
46348 Raesfeld / Germany
Tel.: +49 170 5703130

viZaar North
Sales and Service Office
25361 Krempe / Germany
Tel.: +49 171 5524094

viZaar South
Sales and Service Office
88171 Weiler-Simmerberg / Germany
Tel.: +49 172 6019601

DAHA FAZLA 
BİLGİ İÇİN

http://www.endoscope.fr



