
Seria

�������	�
���� �������	�
	������	�� �������	������������ ����
�
���	��	������������	����



Prezentarea seriei HDV600 de la Extech

 nition 

memorie SD, sonde de mână iluminate cu LED,

şi un controller uşor de operat cu mănuşi.

Inspectaţi mai mult, vedeţi mai mult, şi aflaţi mai 

mult cu seria de VideoScoape Extech HDV600.

Design robust de încredere
Afisajul 

durabil al

o scară, sau unei ploi torenţiale.  Afisajul HDV600 dispune de un monitor

LCD 5.7” (145mm) care este  vizibil în lumina de afară, în spaţiile industriale înghesuite

şi slab iluminate sau în instalaţiile de întreţinere a aeronavelor.
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, de camere de inspecţie format high-definition. Vă prezentăm camera videoscope HDV600
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pentru locuri de muncă

este construit

unităţii Extech

Inspectaţi mai mult. Vedeţi mai mult.

HDV600 videoscope dispune de un ecran color mare

concepută pentru robusteţe, versatilă pentru upgrade, şi cu claritate high-definition.

De la producătorii celor mai bune instrumente de măsură şi de testare vine o nouă generaţie

VIDEOSCOAPE HIGH DEFINITION

grele, pregatit să reziste

căderii neprevăzute de pe



Seria HDV600

 

  

 

 

 

 

Video şi Imagini
Remarcabile
Capturaţi video şi imagini clare pe care

le puteţi folosi pentru a găsi rapid şi

documenta problemele. Selectaţi optica

ideală pentru cerinţele muncii 

dumneavoastră.  Înregistraţi aproape

15.000 de imagini sau de până la 4 ore

de video pe card SD de memorie mobilă.

Plus, adnotări audio pot fi adăugate la clipuri 

video, pentru a minimiza luarea de notiţe.

Optică pentru fiecare Aplicaţie
Aflaţi cum diferite combinatii optice disponibile cu videoscoapele HDV600

îndeplinesc diversele cerinţe ale sarcinilor Dvs. Decideţi dacă una sau ambele 

sunt potrivite pentru sarcina Dvs., ştiind că Seria HDV600 oferă optică diferită 

cuplată la o gamă largă de sonde.

Macro Lentile
0.59" - 2.36"
(20 - 60 mm)

Lentile Focus Lung
2.36" - 

(60 mm- )

Macro (Lungime Focală Scurtă) Lentilele vă permit să examinati

caracteristicile şi atributele care sunt până-aproape de vârful 

camerei optice cum este ilustrat mai sus. Pentru aplicaţii de detalii

intense, cum ar fi lama turbinei sau inspecţia tuburilor de cazan,

unde vizualizarea de aproape este esenţială, selectaţi un vârf cu un 

diametru compatibil cu punctul de acces sau orificiile disponibile.

Lentilele cu Focus Lung vă permit să vedeţi mai departe în locurile

închise. Acestea sunt ideale pentru vizualizarea zonelor ascunse sau 

locaţii mari, altfel inaccesibile în cazul în care zonele care au nevoie 

de inspecţie nu pot fi în imediata vecinătate a vârfului optic.

Aflaţi mai mult.
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Toate vârfurile camerelor optice ale HDV600
sunt proiectate cu lumina strălucitoare LED,
utilă pentru locuri luminoase sau întunecate,
sau cu componente ascunse.

Sonda articulată 6mm extinde dramatic 
capacităţile vizualizarea cu 320 ˚ 
(160 ° la stânga, dreapta 160 °)

Mari, accesibile cu mănuşi,
cu buton de control articulat 
cu rezistenţă reglabilă, permite
inspecţii în orice mediu.

HDV600 Controllere de mână
Mai mult confort. Mai mult control.
Acces impresionant de flexibil cu o gamă de opţiuni menite să asigure domeniul de 

aplicare corect pentru sarcinile date, fără a sacrifica upgradabilitate. În plus faţă de sonde

sonde care se conectează direct la unitatea afişajul principal, sondele montate  pe controller

de mână fac mai uşor ca niciodată inspecţia zonelor cu acces dificil.

Opţiunile includ:

Sonde conectate la unitatea principala

Sonde articulate

Controller fără firOptică 4 la 25mm

Controller cu firSonde 1 la 30m



Sonde conectate la unitatea principală

Sonde montate pe controller de mână

HDV610  VideoScop cu sondă flexibilă de 
 5.5mm diametru (1m lungime)

HDV640  VideoScop, controller cu fir & sondă de 6 mm 
diametru articulată semi-rigidă (320°) 

HDV-TX1, HDV-TX2 Controller cu fir & sondă de 6 mm
diametru articulată semi-rigidă (320°)  (versiuni 1m, 2m)

HDV620  VideoScop sondă semi-rigidă de
5.8mm diametru (1m lungime)

HDV640W  VideoScop, controller fără fir & sondă de 6 mm 
diametru articulată semi-rigidă (320°) 

HDV-WTX  Controller universal fără fir , acceptă diverse
sonde de diametre, lungimi şi flexibilitate variabile



Caracteristici de căutat Kituri complete de Videoscoape Controllere de mână cu sonde 
opţional articulate

Sonde cu 
Controllere de mână

universale  w/o 
Sonde Opţionale

Numărul modelului HDV610 HDV620 HDV640
Cu fir Fără fir Fără fir

HD-
V640W

HDV-4CAM
-1FM

HDV-4CAM
-5FM

HDV-5CAM
-1FM

HDV-4CAM
-3F

HDV-5CAM
-3FM

HDV-5CAM-
30FM

HDV-5CAM
-10F

HDV-5CAM
-1R

HDV-5CAM
-1RM

HDV-5CAM
-3R

HDV-5CAM
-3RM

HDV-25CAM
-10G

HDV-25CAM
-30G

HDV-TX1 HDV-TX2 HDV-WTX1 HDV-WTX2 HDV-WTX

Videoscop cu sonda conectată

Videoscop cu sonda conectată

Videoscop cu sonda conectată

la unitatea principală — — — — —

la un controller de mână

la un controller de mână fără fir
(rază 10m)

— —

Sondă cu controller articulat de 320˚
pentru unghiuri de vizualizare extinse

Lungime sondă  (metri) 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 3 3 30 10 1 1 3 3 10 30

 Diametru lentile  (mm) 5.5 5.8 6 6 6 6 6 6 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.8 5.8 5.8 5.8 25 25

Macro/lungime focală scurtă (M) 
lentile pentru detalii de aprope  sau

lungime focală lungă (L) pentru a 
inspecta distanţe mari

M M M M M M M M  M, L M M M L M M L L M L M L L

Flexibilitatea sondei: semi-rigidă (R), 
fl exibilă (F), sau fibră de sticlă (G) 
pentru aplicaţii de mare lungime

F R R R R R R R  R, F , G F F F F F F F R R R R G G

E H s d - o r

a l s a s

 Caracteristică standard
 Această unitate de afişaj acceptă această caracteristică folosind accesorii opţionale

 Acest accesoriu opţional poate fi utilizat pentru a susţine sau pentru a extinde această caracteristică.
M Macro Lens

L Lentile cu lungime focală lungă
R Sondă Semi-rigidă

F Sondă Flexibilă
G Sondă din fibră de sticlă KE

Y

Seria HDV600-ului este proiectat cu capabilităţile şi accesorii 

pentru a vă oferi un bun început în timp ce încă permite 

să vă extindeţi funcţionalitatea precum nevoile Dvs. se schimbă.

Gata de lucru

Kiturile VideoScop HDV600 includ: 

 VideoScop - unitatea de afişaj

 Controller cu sau fără fir

 Sondă flexibilă sau semi-rigidă de 1m, cu optică macro

 1GB card de memorie SD

 3.7V baterie Li-polimer reîncărcabilă

 Accesorii sondă: magnet, oglindă 45°, şi vârf anti-obstacol

 Cablu patch

 Adaptor AC

 Cabluri USB şi AV

 Geantă de transport rezistentă

Personalizabile  

o unitate de de afişaj HDV600 (sonda nu e inclusă) şi selectarea

Puteţi configura, de asemenea, solutii personalizate incepand cu 

sondelor opţionale şi / sau controllere de mână enumerate mai sus.

Expandabil:

Puteţi comanda:

Inspecţiile dumneavoastră se schimbă? Afacerea Dvs. creşte?

Seria HDV600 creşte cu Dvs. 

 Controller cu sau fără fir (standard şi articulat)

 Receptor fără fir pentru afişaj pe PC 
şi streaming web

 Sonde cu lungimi, diametre optice
şi flexibilităţi diferite.

Flexibilitate Upgradabilă de Design

HDV640 
Kit Complet

Disponibile 2012

HDV600 
Unitatea de afişaj 

Ghid de Selectare VideoScoape Utilizaţi acest ghid pentru a evalua toate opţiunile de configurare disponibile 

Extindeţi flexibilitate HDV600-ului dvs. cu sonde suplimentare non-articulate care se conectează la 

unitatea de afişare, precum şi prin cablu/controllere de mana fără fir (numai non-articulate)



Kituri de camere pentru video inspecţie

HDV610 Videoscop de înaltă definiţie (camera cu diametrul de 5,5 mm, cu lentile macro / cablu flexibil de 1m)

Videoscop de înaltă definiţie (camera cu diametrul de 5,8 mm, cu lentile macro / cablu semi-rigid de 1m)

Videoscop articulat de înaltă definiţie (camera cu diametrul de 6 mm, cu lentile macro / cablu semi-rigid de 1m)

Videoscop articulat fără fir de înaltă definiţie (camera cu diametrul de 6 mm, cu lentile macro / cablu semi-rigid de 1m)

Unitate de afişaj de înaltă definiţie (numai monitor, geantă rigidă şi accesorii aferente)

Controller de mână articulat de 6mm cu sondă cu lentile macro (cablu semi-rigid de 1m)

Controller de mână articulat de 6mm, fără fir, cu sondă cu lentile macro (cablu semi-rigid de 1m)

Controller de mână articulat de 6mm, fără fir, cu sondă cu lentile macro (cablu semi-rigid de 2m)

Controller de mână fără fir (acceptă toate sondele opţionale de mai jos)

Receptor video fără fir pe USB (pentru utilizarea cu HDV640W sau orice model folosind Controller de mână fără fir HDV-WTX)

Cablu patch pentru controllere de mână din seria HDV600

4mm sondă videoscop cu lentile macro (cablu flexibil de 1m)

5.5mm sondă videoscop cu lentile macro (cablu flexibil de 1m)

5.5mm sondă videoscop cu lentile macro (cablu flexibil de 3m)

5.5mm sondă videoscop cu lentile macro (cablu flexibil de 30m)

5.5mm sondă videoscop cu lentile cu profunzime de câmp (cablu flexibil de 3m)

5.5mm sondă videoscop cu lentile cu profunzime de câmp (cablu flexibil de 10m)

5.8mm sondă videoscop cu lentile cu profunzime de câmp (cablu semi-rigid de 1m)

5.8mm sondă videoscop cu lentile cu profunzime de câmp (cablu semi-rigid de 3m)

25mm sondă videoscop cu lentile cu profunzime de câmp (cablu fibră de sticlă de 10m)

25mm sondă videoscop cu lentile cu profunzime de câmp (cablu fibră de sticlă de 30m)

5.8mm sondă videoscop cu lentile macro (cablu semi-rigid de 1m)

5.8mm sondă videoscop cu lentile macro (cablu semi-rigid de 3m)

4mm sondă videoscop cu lentile macro (cablu flexibil de 5m)

Controller de mână articulat de 6mm, cu sondă cu lentile macro (cablu semi-rigid de 2m)

HDV620

HDV640

HDV640W

Unitate de afişaj pentru inspecţie video (comandaţi sondele şi controllere de mână separat)

HDV600

Controllere de mână & Accesorii

HDV-TX1

HDV-WTX1

HDV-TX2

HDV-WTX2

HDV-WTX

BRD10

HDV-PC

Sonde Opţionale

HDV-4CAM-1FM

HDV-4CAM-5FM

HDV-5CAM-1FM

HDV-5CAM-3F

HDV-5CAM-3FM

HDV-5CAM-30FM

HDV-5CAM-10F

HDV-5CAM-1R

HDV-5CAM-1RM

HDV-5CAM-3R

HDV-5CAM-3RM

HDV-25CAM-10G

HDV-25CAM-30G

Extech Instruments Corporation | www.extech.com

Despre Instrumentele Extech
Extech Instruments este recunoscută ca sursa pentru cele mai bune portabile de testare şi instrumente de măsură în întreaga lume. 

Fondată în 1971, Extech este cunoscută pentru profunzimea sa şi amploarea de instrumente inovatoare de inspecţie, testere, şi 

contoare potrivite pentru electrice, HVAC, construire / restaurare, precum şi alte industrii. Extech oferă, de asemenea, o serie de testeri 

de mediu pentru măsurarea de sunet, lumină, umiditate şi alţi parametri. Toate instrumentele Extech sunt distribuite în întreaga

lume prin intermediul reprezentanţilor de frunte, distribuitorii şi producătorii de echipament original. Compania are sediul în 

nord-estul Statelor Unite şi este certificată ISO 9001:2008. Extech este o filială deţinută în totalitate de FLIR Systems, Inc.

Informaţii despre comandă

HDV600 modele sunt disponibile la distribuitorii autorizaţi Extech. Pentru a afla mai multe, sau pentru a găsi un distribuitor,  vizitati:

www.extech.com/hdv600


