
A NYOMATMINŐSÉG HATÉKONY ELLENŐRZÉSE.
A TELJESÍTMÉNY TARTÓS NÖVELÉSE.

Videó-csúcstechnológia a kifogástalan nyomatminőség érdekében: napjainkban csak azok 
a szolgáltatók maradnak versenyképesek, akik gyorsan, említést érdemlő selejt és kieső idő
nélkül, a legstabilabb minőségben nyomtatnak.

A BST eltromat digitális POWERScope 5000 videós megfigyelő rendszere egy eszköz, amely 
elsősorban a címkenyomtatás és egyéb keskenypályás alkalmazások által támasztott igényeket hivatott
kielégíteni. Ezen túlmenően azonban rugalmasan alkalmazható szélesebb pályák megfigyelésére is. A 
rendszert kiemelkedő ár / teljesítmény arány jellemzi.
.
A POWERScope 5000 a csúcstechnológiát és kezelőbarát tulajdonságokat egyesíti magában, 
miközben tökéletesen a modern nyomógépek követelményeire van hangolva. A BST-eltromat rendszer 
kompakt digitális kamerát alkalmaz a kiemelkedő képminőség eléréséhez, számos innovatív funkciót 
kínál, amelyek a pályamegfigyelés belépő kategóriáján belül egyedülállóak. 
A POWERScope 5000 számos opcióval egészíthető ki, mint például a motorizált traverz és a 21,5”-os 
Multitouch monitorok. A POWERScope5000, mint igen sikeres elődjei, megfelel a bevált kritériumoknak:
kimagasló ár / teljesítmény arány, egyszerű kezelhetőség, robusztusság és megbízhatóság.   

Technika a meggyőző minőségért

• innovatív kezelési koncepció a rugalmas alkalmazkodás érdekében
   – külső tasztatúra teszi lehetővé az optimális elhelyezést a kamerán, traverzen vagy a gépen 
– az opcionális 21,5"-Multitouch-monitor további kezelési komfortot kínál
• nagy képfelbontás
   – a digitális kamera kiváló képminőséget biztosít minimális helyigény mellett
   – az alkalmazott nagy felbontású képszenzorok dinamikus és részletgazdag színmegjelenítést
      tesznek lehetővé
   – a kopásmentes elektronikus zoom a nyomatpálya kiváló és torzításmenetes ábrázolását teszi
      lehetővé, a képminőség romlása nélkül
• szélespályás felhasználáshoz is alkalmas
   – a traverz speciális konstrukciója alkalmassá teszi a készüléket keskenypályás alkalmazások mellett
      szélesebb anyagpályák ellenőrzésére is
• kompakt forma
   – beépítési méretre optimált kamera- és kompakt vezérlőegysége ebben a piaci
      szegmensben egyedülálló
• nagy teljesítményű LED - villanófény
   – az alkalmazott LED-villanó hosszú élettartamot garantál a fényintenzitás csökkenése nélkül 
– gondoskodik a pálya egyenletes megvilágításáról
• moduláris rendszerkoncepció
– a rendszer több kiépítési lépcsővel bír, így optimálisan igazítható az egyéni igényekhez

KITŰNŐ FELSZERELTSÉG. PERFEKT EREDMÉNY.

Intuitiv, egyszerű, rugalmas – a POWERScope 5000 kezelési koncepció

Már a korábbi rendszerek, POWERScope 3000 és POWERScope 4000 is meggyőzték rugalmas 
kezelői koncepciójukkal a felhasználókat. A koncepció a POWERScope 5000 számára konzekvensen 
továbbfejlesztésre és finomításra került. A kényelmes kezelés továbbra is biztosított még szűkös 
helyviszonyok mellett is: a POWERScope 5000 kezelőegységének elhelyezése a gép adottságaihoz 
egyszerűen igazítható. Az optimális pozícionálás érdekében a kamerán vagy a vezérlőegységen 
elforgatható illetve levehető. Az opcionális 21,5"-Multitouch-monitor egyesíti egy monitoron a nyomat 
megjelenítést és a kezelést, ezzel kerekíti egésszé a kezelési koncepciót. 



A POWERScope 5000 már alapkiépítésben is meggyőző a következő funkciókkal:

• Kezelőfelület
  A külső tasztatúra tetszés szerint helyezhető el és a gyors elérést biztosító gombokkal a rendszer  
  komfortos és egyszerű kezelését teszi lehetővé. A kezelőegység érintőfelületén a kamerafunkciók  
  irányítására ugyanazok az ujjmozdulatok szolgálnak, mint egy multitouch monitoron. 
• Felhasználói felület
  A korszerű felhasználói felület áttekinthetőségével és a gépmester számára legfontosabb 
  funkciókra történő egyszerűsítésével győzi meg a felhasználót.
• Auto Scan
  A rapport automatikus letapogatása futásirányban (manuális változat) illetve keresztirányban is  
  (motoros változat) megkönnyíti a pálya felügyeletét.
• Pozíciótár
  A pozíció tároló akár öt különböző pozíciót rögzít (képkivágással, zoom-al, irisz-el és futás- 
  irányú pozícióval együtt) és biztosítja ezek mindenkori lehívását.
• Képelforgatás
  A rendszer lehetővé teszi a kép 90o ill. 180o-os elektronikus elforgatását. Ezáltal a kezelői igényekhez 
  és az egyedi termelési követelményekhez való rugalmas alkalmazkodás biztosított.
• Split Screen
  Az osztott képernyőn lehetőség nyílik az élő- és referencia kép – a tárolt képkivágásnak, zoom- 
  nak, irisz-nek és futásirányú pozíciónak megfelelően -  együttes megjelenítése és direkt össze-
  hasonlítására. Ezáltal a Split-Screen-funkció az aktuális nyomat és a nyomatminta folyamatos 
  vizuális összevetését teszi lehetővé.
• Kompatibilitás
  A POWERScope 5000 mechanikusan a gépváz mindennemű átalakítása nélkül kompatibilis a korábbi 
  POWERScope 3000 ill. POWERScope 4000 rendszerekkel.

Opciók

• traverzmotor
   Az opcionális traverzmotor mozgatja a kamerát a pályára merőleges irányban, ezáltal lehetővé téve
   a pálya automatikus szkennelését.

• Multitouch-Monitor
   Az opcionális 21,5"-os Multitouch-monitor ösztönösen kezelhető, lehetővé teszi a rendszer  
   érintéssel történő vezérlését és ugyanakkor egyben ellenőrző monitorként is szolgál.

• kábelvezető lánc
   A motoros traverz kábelvezető lánc nagyobb pályaszélesség esetén a kamerakábel biztonságos  
   vezetését teszi lehetővé.

• második tasztatúra
   A maximális flexibilitás érdekében második tasztatúrával és egy opcionális Touchscreen monitorral 
   a POWERScope 5000 a standard mellett akár két további kezelési lehetőséget is kínál.

Műszaki adatok

kamera 
nagyfelbontású CMOS Sensor
képkivágás: min.    13 mm x  9,7 mm  
                     max. 100 mm x 75 mm

max. pályasebesség 1.000 m / min

készülékház mérete   H x M x Sz 103 x 143 x 282 mm

Controller - mérete  H x M x Sz 180 x 53 x 120 mm

tápellátás 24V DC (19,2V..27,6V) / 2,0A

traverz          300 mm – 2500 mm 50 mm-es lépésenként

max. kábelhosszak kamera 30 m, külső kezelőfelület 5 m, monitor 5 m, Trigger Input 30 m


