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Endoscoopcamera PCE-VE 390N 
Inspectiecamera met 10m lange endoscoopkabel / 8 GB SD-kaart / camerakop met 28 mm 

diameter  / Opslag van foto's en video's / Inclusief centreerborstel / AV-uitgang /  USB 
interface 

De inspectiecamera PCE-VE 390N is zeer goed geschikt voor onderhoud en inspectie van holle 
ruimtes. Vooral de 10m lange endoscoopkabel maar de inspectiecamera tot een handig 
diagnostisch hulpmiddel. De endoscoopkabel kan in holle ruimtes worden geplaatst en zo de staat 
van een lange afstand weergeven. De live beelden worden direct op het display weergegeven met 
een beeldrate van 30 beelden per seconde. Op deze manier ontstaat geen vertraging en worden er 
geen beschadigingen en dergelijke over het hoofd gezien. De verlichtingseenheid bevindt zich bij de 
camerakop en bestaat uit 8 felle LED's die in een kring rond de cmaera zijn gelpaatst. Deze 
verlichting kan worden bediend of uitgeschakeld via de bedieningseenheid. Bovendien is het ook 
mogelijk om de lichtintensiteit van de LED's op het bedieningsapparaat te verhogen of verminderen 
zodat de helderheid van de camerakop overeenkomstig kan worden aangepast. 

De afbeeldingen die door de endoscoopcamera op het display worden weergegeven, kunnen ook 
via een AV-kabel naar een TV of via een USB-kabel naar een computer worden gestuurd. Natuurlijk 
kunnen de opnames ook direct op het apparaat opgeslagen worden. Deze meter wordt geleverd 
met een 8 GB SD-geheugenkaart. Naast de opnamefunctie voor foto's kunnen ook video's worden 
gemaakt en opgeslagen met de inspectiecamera. De kleinste veranderingen of beschadigingen in 
holtes en nauwe ruimtes kunnen door de ingebouwde camera goed worden vastgesteld. De 
resolutie van de foto's en video's is 650 x 480 px en verder beschikt de endoscoopcamera over een 
zichtvelddiepte van 10 mm. Dit betekent dat de camerakop objecten met een afstand van 10 mm 
nog kan zien en hier scherpe beelden van naar het display kan sturen. 

Als u vragen heeft over de endoscoopcamera PCE-VE 390N, raadpleeg dan de volgende data 
sheet of neem 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 endoscoopcamera 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
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- Flexibele kabel 
- Kabellengte: 10 m 
- Beeldopname (afbeelding en video) 

- 8 GB geheugenkaart 
- Inclusief handige draagtas 
- Geleverd met AV kabel 

Technische specificaties  
Beeldsensor CMOS 

Resolutie foto/video 640 x 480 

Beeldrate 30 fps 

Verlichting Instelbaar 

Witbalans Vast 

Gezichtsveld / blikhoek 150,8 ° 

Scherptediepte 10 mm 

Buigradius 30 cm 

Verlichting 8 LEDs 

Display 3,5 " (88,9 mm) TFT 

Interfaces Mini-USB 
AV-Uitgang 

Beeldopslag 8 GB SD-kaart 

Compressiebestandsformaat MPEG4 

Fotobestandsformaat JPEG (640 x 480) 

Video-uitgangssysteem NTSC / PAL 

Videobestandsformaat ASF 

Gebruik- en opslagtemperatuur 0 ... +60 °C 

Voedingsspanning Oplaadbare 3,7 V Li-ion batterij 

Menu Meertalig 

Afmetingen (bedieningsinstrument) 207 x 118 x 37 mm 

Gewicht (bedieningsinstrument) 450 g 
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Kabellengte 10 m 

Kabelsoort Glasvezel 

Beschermingsklasse (Camerakop) IP68 

Diameter (Camerakop) 28 mm 

Gebruiksvoorbeelden van de endoscoopcamera PCE-VE 390N 
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Leveromvang van de endoscoopcamera PCE-VE 390N 
 
1 x Endoscoopcamera PCE-VE 390N 
1 x Endoscoopkabel 
1 x SD-kaart (8 GB) 
1 x Stroomvoeding 
1 x USB-kabel 
1 x Transportkoffer 
2 x Draagband 
1 x Centreerborstel 
1 x AV-kabel 
1 x Gebruiksaanwijzing 

 

 


