Intuitívne ovládanie kamery tla idlami
Režim
Preh ad obrázkov
Zosvetlenie obrázku
Zvä šenie
Snímanie obrazu
Intenzita osvetlenia prstenca
Zaostrenie

Vypína

2D meranie
a anotácia

Ohniskové
rovinné zlu ovanie

Porovnanie
obrázkov prekrývaním

Korekcia
skreslenia objektívu

Interne ukladanie a
vyvolávanie snímok

Presun obrázkov
do PC cez USB

Intuitívny grafický
užívate ský interface

Bez nutnosti PC

Zvä šovacia schopnos
Kalibra né
sledovanie

Optický
raster

Porovnanie obrázkov
"side by side"

Snímanie obrázkov
z USB

Omni je integrovaný full HD (1080p) digitálny mikroskop s meracím systémom, ktorý funguje bez
použitia po íta a. Omni obsahuje vysoko konfigurovate ný balík s možnos ou aktualizácií, balík
kontrolných a meracích aplikácií, ako je skladanie snímok, 2D meranie, meranie zo strany na stranu (side
by side), porovnávanie obrázkov prekrývaním, optycký zameriava (raster) a korekcia skreslenia
objektívu.
Omni má výkonné spracovanie a kontrolu obrazu, ktoré zais uje vynikajúcu kvalitu Full HD obrazu pri 60
snímkach za sekundu, o umož uje, aby bol využitý v širokom rozmedzí kontroly kvality, testovania,
opravy, montáže, revízie a dokumentácie úloh.
Omni GUI (Graphical User Interface) je užívate ský navrhnuté riadené rozhranie myši ktoré poskytuje
intuitívne a efektívne riadenie celej aplikácií.
Jeho jedine ná schopnos zosta v kalibrácií v celom rozsahu zoomu je jedným z mnohých funkcií, ktoré
odlišujú Omni od iných digitálnych kontrolných systémov.
Ovládanie funkcie kamery (automatické a manuálne zaostrenie, expozícia, zisk, jas, vyváženie bielej)
zabezpe uje UltraSharp, vysoký kontrast obrazu.
Káblové rýchloupínacie zariadenie, výmenné moduly osvetlenia Omni a kontrolou intenzity kvadrantu
zais uje vo ne a tienené osvetlenie.

Objektiv
špi ka

špi ka

Zorné pole
pri min. zvä šení

pre 24" Monitor

Technická špecifikácia
Rozsah zvä šenia (s 5D objekt.)
Rozlíšenie kamery
Pripojenie monitora
Požiadavky na monitor
Vstup/výstup

Snímanie obrazu
Napájanie
Rozmery
Hmotnos
Prevádzková teplota

Interná pamä
USB
USB prepojenie s PC

Sklad:
-10°C až +60°C
Prevádzka: +5°C až +40°C

Zorné pole
pri max. zvä šení

H bka ostrosti

