Focador de faróis com Câmera

rápido e preciso para
todo tipo de farol!

PFT CAM é um sofisticado Focador de faróis equipado com
câmera para uma rápida e precisa análise dos faróis de qualquer
tipologia.
O amplo ecrã touch screen da 5,7” fornece ao operador, de modo
claro e simples, os resultados da análise do farol.
Os sofisticados algoritmos de elaboração determinam automaticamente a linha de demarcação do farol, analisando-o geometrica
e fotometricamente.
Homologado MCTC Net2, pode ser ligado nas modalidades DIR
e REDE.
Atualização do firmware por meio da porta USB.
Coluna de sustentação da câmera de medição em alumínio extrudado com contrapeso para uma deslocação ligeira e precisa.
Base de sustentação com três rodas ajustáveis.
Apontadores laser para o alinhamento longitudinal em relação ao
farol.

Made in Italy

Características Técnicas

A

• Homologado MCTCNet2 DIR/REDE
• Faróis que podem ser medidos: médios, máximos nevoeiro Europeus (condução à direita/esquerda), USA, Japão
• Tipos de farol: halogéneo, xénon, bi-xénon, led
• Ligação ao PC de elaboração RS232 (bluetooth opcional)
• Alimentação: bateria recarregável
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Apontador laser para o alinhamento longitudinal.

Campos de medição
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•
•
•
•
•
•

Desvio vertical: +6%/-6%
Desvio horizontal: +10%/-10%
Intensidade luminosa: 0-150.000 (lux/1m); 0-240 lux (lux/25m)
Precisão da intensidade luminosa: +/-  3 % f.s.
Precisão do desvio vertical: +/- 0,1% (1cm/10m)
Precisão do desvio horizontal: +/- 0,2% (2cm/10m)
Medição do desvio: %, cm/10m, °
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O amplo ecrã touch screen de 5,7” fornece ao operador, de
modo claro e simples, os resultados da análise do farol.

Acessórios
•
•
•
•

Impressora de 24 colunas
Medidor de altura a partir do solo
Kit bluetooth
Kit de trilhos
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