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Duwcamera PCE-VE 380N 

Duwcamera voor industriële bedrijven, ambachtelijke bedrijven of werkplaatsen / met 
4GB geheugenkaart / video-opname en beeldopname / diameter 28mm / 22 duwkabel 

De Duwcamera PCE-VE 380N maakt het mogelijk u nieuwe, optische inzichten te geven in 

het binnenwerk van machines en apparatuur, alsmede in holten, kanalen, regenpijpen, 

schoorstenen en afvoerleidingen. De Duwcamera is het ideale werktuig voor het onderhoud 

en reparatie in ieder industrieel bedrijf of werkplaats. Nog nooit was optische analyse met een 

endoscoop zo eenvoudig. Deze endoscoop biedt toegang tot professionele video-inspectie. 

Eenvoudig en net-onafhankelijk inspecteert dit apparaat defecten in machines en apparatuur, 

leidingen en andere holten. De robuuste camerakop is slechts 28mm diameter buigt zelfs in 

leidingen met een diameter van 50mm. Met de endoscoop kunnen afbeeldingen en 

videobeelden direct opgeslagen worden op een SD-kaart in het apparaat om vervolgens deze 

te evalueren. Mocht u vragen hebben over de PCE-VE 380N, dan kunt u de volgende 

technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het 

telefoonnummer+31 (0)900 - 120 00 03 Onze technische medewerkers en ingenieurs geven 

u graag meer advies over deze camera en al onze andere producten op het gebied 

van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur/endoscopen-kat_153398_1.htm
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- Camerakop met slechts 28mm 
  diameter 
- Waterdichte camerakop  
- Helder LED-verlichting  
- Incl. Hand-apparaat  
- Duwkabel met een lengte van 22 
  meter  
- Op batterijen  
- Opslaan op SD-kaart  
- Wordt geleverd in een doos 
  compleet met afstandhouder en 
  SD-kaart 

 

 
Technische specificaties  

Kabeldiameter  28 mm 

Kabellengte 22 m 

Gezichtsveld diepte  10.... mm 

Blikveld / Blikveldhoek 150,8 ° 

Verlichting 8 LED’s 

Belichting  automatisch 

Wit-balans  Vast 

Beeldsensor CMOS 

Beeldsensor  640 x 480 

Frame rate  30 / s 

Beeldscherm 3,5 " TFT-beeldscherm 

Interface Mini-USB 1.1 en AV out 

Opslagmogelijkheid Beeld en video 

Beeldgeheugen  4 GB SD-kaart (incl.) 

Compressie-formaat  MPEG4 

Beeldformaat  JPEG (640 x 480) 

Video-uitgangsformaat  NTSC & PAL 

Videoformaat  ASF (320 x 240) 

Menu  navigatie 

Gebruiks- en opslagtemperatuur  -10 ... +70 °C 

Voeding Oplaadbare 3.7V Li-ion batterij 

Afmetingen hand-apparaat 207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm 

Beschermingsklasse van Duwcamera IP 68 
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Omvang van de levering  
1 x Duwcamera, 1 x endoscoopkabel op haspel, 
1 x spacer, 1 x 4GB SD-kaart 
1 x draagtas 

 

 


