
GE Oil & Gas

A GE Measurement & Control XL Lv belépõ modellje
a kiváló képminõséget ötvözi a legszükségesebb
funkciókkal egy ipari célú, kompakt endoszkópban

XL Lv VideoProbe*

Remote Visual Inspection



A GE videó boroszkópok kitûnõ ár-érték arányt kínálnak ipari felhasználók részére

Az egyetlen kézi egységbõl álló rendszer tömege csupán
1,77 kg. A kompakt kivitel biztosítja, hogy a vizuális vizsgálat
a terepen szinte bárhol kényelmesen elvégezhetõ.

Az XL Lv videó boroszkóp kiváló képminõségét a készülékbe
integrált LED-es fényforrás teszi lehetõvé. A rendszer tiszta,
világos képeket készít, amelyek a beépített memóriába,
vagy külsõ USB-s eszközre menthetõk el.

● 1 GB flash memória

● 1 USB® 2.0 port, VGA videó kimenet

● Cserélhetõ optikai adapterek, dupla menetes
rögzítéssel

● Könnyû, hordozható kivitel

● Állóképek és videófelvétel rögzítése

● Full VGA LCD kijelzõ

● Opcionális menüvezérelt jelentéskészítõ szoftver,
adat címkézési funkcióval

● Könnyû kezelhetõség

● Szervó motoros All-Way* fejmozgatás

● Cserélhetõ akkumulátor, mûszertáska

3,9 mm (0.154 in) 2,0 m (6.6 ft) 3,0 m (9.8 ft)
6,1 mm (0.242 in) 2,0 m (6.6 ft) 3,0 m (9.8 ft) 4,5 m (14.8 ft) 6,0 m (19.7 ft)
8,4 mm (0.331 in) 3,0 m (9.8 ft) 10,0 m (32.8 ft)



Tartozékok és kiegészítõk
Az XL Lv VideoProbe rendszer tartozéka a könnyû és hordozható mûszertáska, amely óvja az eszközt a szállítás során, és
rendezetten tárolja a különféle kiegészítõket.

Mûszaki jellemzõk

-25°C - 100°C (-13°F - 212°F)

Csökkent fej mozgathatóság 0°C (32°F) alatt
-20°C - 46°C (-4°F to 115°F)
0°C alatt hosszabb bemelegedési idõ szükséges

-25°C - 60°C (-13°F - 140°F)
95% max.
munkavezeték és opt. fej: 14,7 psi (1 bar, 10.2 m

48,8 x 38,6 x 18,5 cm (19.2 x 15.2 x7.3 in)
6,50 kg (14.3 lb)

1,77 kg (3.90 lb)
Li-ion 8,4 V, 75 Wh (4-órás változat)

90-264 VAC, 50-60 Hz, 1,6A (max)
10,2 V +5/-3%, 4,9 A

Polikarbonát készülékház integrált Versalon  (JP)
élvédõkkel
9,5 x 13,3 x 34,3 cm (3.8 x 5.3 x 13.5 in)
Transzreflektív 9,40 cm (3.70 in) átm.
színes VGA LCD, 640 x 480 felbontás
360° -os irányítás fejmozgatáshoz, menü vezérléshez
Kezelõi és képrögzítési funkciók
Integrált 2,5 mm headset/mikrofon jack
1 GB Flash memória
1 x USB® 2.0 port
VGA videó kimenet
Automatikus és manuális
Fehér LED
Automatikus és manuális beállítás
Automatikus és manuális beállítás

Group 1, Class A: EN61326-1, UL, IEC, EN
CSA-C22.2:61010-1, UN/DOT 38.3
IP55
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Mûszaki jellemzõk

Valósidejû multi-tasking operációs rendszer
Menüvezérelt rendszer
Menü navigáció joystick segítségével
Beépített fájlkezelõ szoftver:
Fájl és mappa létrehozás, átnevezés, törlés
Mentés beépített flash (C:\) meghajtóra, vagy
USB meghajtóra
Másolás USB és C:\ meghajtók között
Összehasonlító mérés
PC kompatibilis (.AAC) fájlok
Invertálás, zoom (5X digitális), Inverse +
mentés, megnyitás, törlés stb.
Folyamatos (5X)
Bitmap (.BMP), JPEG (.JPG)
MPEG 4

Az indikációk nyilakkal jelölhetõk a képen
Steer & Stay   szervómotoros, bowdenes mozgatás,

rögzítéssel. Home funkció: egygombos visszatérítés
USB meghajtón keresztül
Angol, spanyol, francia, német, olasz, orosz,
japán, koreai, portugál, kínai, lengyel

2,0, 3,0 és 4,5 m Fel/Le    140° min, Bal/Jobb    140° min

6,0 m Fel/Le    120° min, Bal/Jobb    120° min

10,0 m Fel/Le    100° min, Bal/Jobb    100° min

Megjegyzés: A fej mozgathatósága ált. meghaladja a megadott minimum értékeket

ELÕRE (0˚) NONE 80˚ 6–80 mm (0.24–3.15 in) PXT480FG(2)

ELÕRE (0˚) ORANGE 90˚ 3–40 mm (0.12–1.57 in) PXT490FN
ELÕRE (0˚) NONE 50˚ 50 mm–infinity (1.97 in–infinity) XLG3T6150FF(2)

ELÕRE (0˚) WHITE 50˚ 12–200 mm (0.47–7.87 in) XLG3T6150FG
ELÕRE (0˚) ORANGE 80˚ 3–20 mm (0.12–0.79 in) XLG3T6180FN
ELÕRE (0˚) YELLOW 90˚ 20 mm–infinity (0.79 in–infinity) XLG3T6190FF
ELÕRE (0˚) BLACK 120˚ 5–120 mm (0.20–4.72 in) XLG3T61120FG
ELÕRE
FERDE PURPLE 50˚ 12–80 mm (0.47–3.15 in) XLG3T6150FB

ELÕRE (0˚) BLACK 120˚ 5–200 mm (0.20–7.87 in) XLG3T84120FN
ELÕRE (0˚) NONE 40˚ 250 mm–infinity (9.84 in–infinity) XLG3T8440FF(2)

ELÕRE (0˚) WHITE 40˚ 80–500 mm (3.15–19.68 in) XLG3T8440FG
ELÕRE (0˚) YELLOW 80˚ 25–500 mm (0.98–19.68 in) XLG3T8480FG
OLDAL (90)˚ BROWN 80˚ 4–80 mm (0.16–3.15 in) PXT480SG
OLDAL (90)˚ RED 90˚ 2–16 mm (0.08–0.63 in) PXT490SN
OLDAL (90)˚ BROWN 50˚ 45 mm–infinity (1.77 in–infinity) XLG3T6150SF
OLDAL (90)˚ GREEN 50˚ 9–160 mm (0.35–6.30 in) XLG3T6150SG
OLDAL (90)˚ BLUE 120˚ 4–100 mm (0.16–3.94 in) XLG3T61120SG
OLDAL (90)˚ RED 80˚ 1–20 mm (0.04–0.79 in) XLG3T6180SN
OLDAL (90)˚ BROWN 40˚ 250 mm–infinity (9.84 in–infinity) XLG3T8440SF (2)

OLDAL (90)˚ GREEN 80˚ 25–500 mm (0.98–19.68 in) XLG3T8480SG
OLDAL (90)˚ BLUE 120˚ 4–200 mm (0.16–7.87 in) XLG3T84120SN

(1) Látószögek átlósan vannak megadva
(2) Legnagyobb fényerõt biztosító optikai fejek


