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We measure it.

Fiberskop
testo 319 – Hızlı tanı için fiberskop

Optik: 6.000 piksel, 50° görüş alanlı
6 mm çaplı çok esnek boru (50 mm esneme çaplı)
Sağlam Decabın boru

testo 319 fiberglas fiberskop; havalandırma kanalları,

Esnek testo 319 deliklerden, oyuk ve kıvrımlardan geçirilerek

vantilatör, makine ve motor içleri gibi ulaşılması zor

kullanılabilir. Netlik ayarı yapılabilir. Böylelikle hasarlı bölge,

noktalarda kolay bir şekilde inceleme sağlar. Korozyon,

yerinden sökülmeden incelenebilir. Farklı giydirme

sürtünmeye bağlı aşınma, kaynak bağlantılarının durumu,

kaplamaları sayesinde 50 mm dönme yarıçaplı, yüksek

gevşek parçaların tespiti; endoskopi kullanılarak çok erken,

esneklikte, orta esneklikte veya esnek olmayan bir şekilde,

hızlı ve kolay şekilde yapılabilir.

çok yönlü uygulamalarda kullanılabilir.
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testo 319

We measure it.

Teknik bilgi / Aksesuarlar

Genel teknik veriler

testo 319

Piksel sayısı :

6.000

45° +/- 5°

Min.odaklanma mesafesi:

15 mm (yakın)

Maks.odaklanma mesafesi:

150 mm (ışık)

Çalışma ve saklama sıcaklığı: -20° ... +60°C
Ürün kodu 0632 3191

Çalışma sıcaklığı/prob:

-20° ... +80°C

EUR 599.00

Prob çapı:

6.5 mm

Prob uzunluğu:

1247 mm +/- 6

Maks. bükülme yarıçapı:

50 mm

Işık kaynağı:

LED 2 nokta ışık

testo 319 set

Işık ömrü: 50.000 sa
Prob direnci:

testo 319; fiberskop set, kuğuboyunlu esnek
boru, mıknatıs ve ayna bağlantıları, taşıma
çantası ile birlikte

Ürün kodu 0563 3191

Silikon yağlara, petrole ve gaz yağına
karşı kısa süre dayanıklıdır. Prob yağa
batırıldıktan sonra hemen silinmelidir!
Gövde:

Siyah

Batarya tipi:

3 AA mignon 1.5 V

EUR 835.00

Batarya ömrü: 4 sa
Garanti:

Aksesuarlar

Prob tutucuya kadar su geçirmez prob
ucu

2 yıl. Garanti; kötü kullanıımdan,
kazadan veya cihaza yapılan
değişiklikten kaynaklanan hasarları
kapsamaz. Eğer tutucu kullanıcı
tarafından açılırsa garanti geçersiz olur.

Ürün kodu

EUR

0516 3192

60.00

Ölçüm cihazı için aksesuarlar
testo 319 için çanta, kuğu boyunlu boru, mıknatıs ve ayna bağlantısı

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.
Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1
Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55
Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr
www.testo.com.tr
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Önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Aos preços indicados acresce valor do IVA à taxa em vigor. Válidos a partir
de 01.01.12

Görüş açısı:

0981 2654/msp/A/01.2012

Fiber optik görüş alanı: 50°
testo 319 fiberskop

