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Endoscoop PCE-VE 800  
Endoscoop met een diameter van 2,8 mm / voor de inspectie van machine onderdelen, holle 
ruimtes, etc. / dimbare LED-verlichting / camera draaibaar in 4 richtingen / datageheugen / 

IP67 
De endoscoop PCE-VE 800 beschikt over een 1,5 m lange endoscoopkabel. Met een diameter van 
slechts 2,8 mm kunnen met behulp van deze endoscoop holle ruimtes met een smalle toegang 
bekeken worden. De camerakop van de PCE-VE 800 endoscoop is vrij beweegbaar in vier 
richtingen. Vooral bij het onderhoud van motoren, turbines, etc. biedt het display met hoge resolutie 
u een goed zicht in holle ruimtes en moeilijk toegankelijke locaties. De beweegbare camera bezit 
een resolutie van 200000 pixels. Het zichtveld bedraagt 80°, waardoor ook bij een relatieve korte 
afstand nog zeer grote beeldopnames gemaakt kunnen worden. Alle beelden die worden 
opgenomen met de endoscoop kunnen worden opgeslagen als foto of als video. Dit is zeer nuttig bij 
de exacte documentatie van schade aan onderdelen. de focus van de zeer kleine camera ligt 
tussen de 5 en 50 mm.  

De endoscoop wordt geleverd met een Li-ion accu en kan naar wens ook via een netstroomadapter 
gevoed worden. De PCE-VE 800 heeft een beschermgraad van IP65. Hierdoor kan de endoscoop 
ook gebruikt worden onder zware industriële omstandigheden.  

Mocht u vragen hebben over de endoscoop PCE-VE 800 raadpleeg dan de onderstaande 
technische specificaties of neem telefonisch contact met ons op via +31 (0)900 120 00 03. Onze 
technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze endoscoop en al 
onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

   
  

https://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
https://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetapparatuur-voor-alle-parameters/endoscoopcameras-kat_162379_1.htm
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- 2,8 mm Camerakop 
- 1,5 m Endoscoopkabel 
- 4-Richting camera 
- 4,3" Display  

- Foto- en videogeheugen  
- IP 67 camerakabel 
- 1600 x 1200 Pixel beeldresolutie  
- 5 ... 50 mm Focusafstand  

Technische specificaties  
Kabel- / kopdiameter  2,8 mm 

Beweegrichting camerakop  4-richting  

Lengte camerakop  9,8 mm 

Materiaal camerakop  staallegering 

Materiaal cameralens  glas 

Zichtveld  80° 

Zichtrichting  0° 

Focusbereik  5 ... 50 mm 

Beeldsensor  1/18" 
kleur 

Resolutie  200000 pixel 

Resolutie foto’s  1600 x 1200 pixel JPEG 

Resolutie video’s  640 x 480 pixel AVI 

Refresh rate  30 Hz 

Lengte endoscoopkabel  1,5 m 

Materiaal endoscoopkabel  Wolfram 

Beschermgraad endoscoopkabel  IP67 

Bedrijfscondities  -20 ... 70 °C 
15 ... 90 % r.v. 

Display   LC 4,3 " 16:9 display 

Interface micro  USB 

Video-uitgang TV uitgang  PAL/ NTSC 
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Geheugen  SDHC geheugenkaart tot 32 GB 

Voeding  Li-Ion Accu 3000 mAh 
netstroom 5 V  

Leveromvang  
1 x Endoscoop PCE-VE 800, 1 x Netstroomadapter, 1 x Transportkoffer, 1 x Handleiding, 1 x SD-
kaartadapter, 1 x SD-geheugenkaart, 1 x Reiniging set 
 
Let op: De endoscoop is niet geschikt voor medische doeleinden! 

 
De besturingseenheid van de endoscoop PCE-VE 800 ziet u op de afbeelding hierboven 

 


