
Průmyslový endoskop

Série C

Vyrobeno s ohledem na vás

Údržba průmyslových zařízení Výrobní procesy Bezpečnost

Základní průmyslový videoskop značky Olympus nabízí výjimečné možnosti natáčení konce sondy, 
odolnost a skvělou optiku, umožňující získat takový obraz, jaký potřebujete. Tento přístroj je navržen 
k použití všude tam, kde je potřeba, a je doslova nabitý funkcemi, které jsou obvykle vyhrazeny pro 
dražší zařízení. Videoskop Série C vám ušetří čas a peníze.

Chytřejší prohlížení.
Chytřejší úspory. NOVINKA



N8600104-042015 Vytištěno v Japonsku
V případě dotazů se obracejte na

• Společnost OLYMPUS CORPORATION je certifikována podle normy ISO9001/ISO14001.
•  Tento výrobek je z hlediska elektromagnetické kompatibility určen pro použití v průmyslovém prostředí.   
 Jeho použití v obytném prostředí může mít vliv na jiná zařízení umístěná v tomto prostředí.
•  Specifikace, design a příslušenství podléhají možnosti změny bez nutnosti oznámení nebo jiné povinnosti   
 na straně výrobce.
•  Všechny značky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných   
 vlastníků. Copyright © 2014, společnost Olympus

Používat jej může každý

Videoskop Série C je určen k provádění rychlé a snadné kontroly v obtížně dosažitelných místech. Základní průmyslový videoskop 
značky Olympus nabízí výjimečné možnosti natáčení konce sondy, odolnost a skvělou optiku, umožňující získat takový obraz, jaký 
potřebujete. Tento přístroj je navržen k použití všude tam, kde je potřeba, a je doslova nabitý funkcemi, které jsou obvykle vyhrazeny 
pro dražší zařízení. Videoskop Série C vám ušetří čas a peníze.

Provádějte kontrolu defektů, jako jsou otřepy a praskliny uvnitř 
dílů nebo v místech bez přímého vizuálního přístupu. Činnost 
videoskopu Série C vychází z odborných znalostí společnosti 
Olympus v oblasti optických přístrojů a přesných zařízení. 
Videoskop zachycuje obraz s požadovanou úrovní jasu díky 
kombinaci 8 nastavení jasu, redukce odlesků, intenzivního 
LED osvětlení a technologie citlivého CCD čipu kamery.

Videoskop Série C je lehký (cca 735 g/
25,9 oz) a má ergonomickou konstrukci 
navrženou tak, aby se dal snadno držet 
v pravé i v levé ruce. Endoskop Série C je 
napájen lithium-iontovou baterií, která 
zajišťuje 120 minut provozu bez přerušení, 
a přepravní kufřík obsahuje vše, co 
potřebujete pro každý kontrolní projekt.

Praktické výhody

Prohlédněte si, co 
chcete a kde chcete

Lehký a přenosný

Videoskop Série C je speciálně navržen tak, aby jeho 
uživatelské rozhraní bylo intuitivní. Konstrukce přístroje 
umožňuje snadné používání, takže jej k úspěšné 
inspekci objektů mohou používat experti i nováčci 
v provádění kontrol. Není k tomu třeba žádné 
speciální školení.

Vyrobeno pro 
dlouhé používání

Patentovaný design pružinového krčku
na distálním konci snižuje napětí při navádění
přes těsné ohyby. 

Navštivte webové stránky 
společnosti Olympus, kde 
naleznete užitečné informace: 
•  Podrobné informace o výrobku a tipy 
 pro používání
•  Registraci uživatele pro potřeby komunikace 
 e-mailem 
•  Pozvánky na semináře

Můžete se spolehnout na to, že 
globální síť zákaznické podpory 
společnosti Olympus bude vašim 
potřebám věnovat všestrannou a 
rychlou pozornost. 

Specifikace IV0620C

Vlhkost 
provozního prostředí

Odolnost vůči 
kapalinám

Softwarové ovládací prvky

Provozní 
teplota

Vodotěsnost

Distální konec

Délka sondy

Ovládací sekce

Optický systém

Monitor

Všechny součásti

Sonda

Jiné než shora 
uvedené součásti

Prvky ovládání obrazu

3,0" 16:9 Wide VGA

Hmotnost Včetně baterie

Bez poškození při vystavení strojnímu oleji, 
lehkému oleji nebo solnému roztoku o koncentraci 5 %.

3x digitální zoom, osmistupňová digitální regulace jasu.

Sonda

Rozměry 98 (Š) x 209 (V) x 89 (H) mm (3,8“ x 8,2“ x 3,5“) 
(bez sondy a kabelu)

Vnější průměr

Délka pevné části distálního konce

φ 6,2 mm (0,244 palce)

14,6 mm (0,574 palce)

Zorné pole

Hloubka ostrosti

Natáčení NAHORU, DOLŮ, DOLEVA a DOPRAVA, 
120° každým směrem

90°

12～150 mm (0,47 až 5,9 palce)

Cca 735 g (25,9 oz)

Ve vzduchu: -25 až 80°C (-13°F až 176°F)
Ve vodě: 10 až 30°C (50°F až 86°F)
Ve vzduchu: -10 až 40°C (14°F až 104°F) (provoz na baterii)
0 až 40°C (32°F až 104°F) (při napájení ze síťového adaptéru)

Vodotěsná konstrukce. 
Lze používat pod vodou.

15 až 90% (relativní vlhkost)

2 m (6,6 stopy)

Videoskop Série C je konstruován na 
dlouhou životnost výrobku, je vybaven 
sondou odolnou proti oděru s wolframovým 
vnějším opletením. Ochranný kryt na 
distálním konci lze při opotřebení snadno 
vyměnit. Díky tomu lze provést více kontrol 
s minimálními prostoji.


