Kényelmes navigáció
Biztonságos működés

The future of the past.

„Meséld el a múltat,
és általa megismerjük a jövőt”
Confucius (Kr.e. 551-479)

Mikrofilmek készítése megköveteli a
legnagyobb

pontosságot

és

A termék jellemzői

meg-

moduláris Leírás: Moduláris tervezésű mikrokamera rendszer egy új mérföldkő, processzor vezérelt kamera rendszer
amely elegyíti a hatékony munkavég- sokcélú alkalmazásokhoz
bízhatóságot.

Az

OK400

zést az egyszerű kezelhetőséggel.

Mikrofilm: 16/35mm-es, perforálatlan

digitálisan vagy perforált, 30.5/65.5m-es normál
vezérelt „intelligens” könyvtartó rend- vagy vékony tekercsfilm
szer. Ez lehetővé teszi még a leg- Dokumentum mérete:
Különleges

jellemzője

a

bonyolultabb dokumentumok egyszerű OK400: max. 1,350×960mm (>A0)
és kényelmes bevitelét is, miközben a OK401: max. 1,080×710mm (>A1)
lehető legóvatosabban kezeli azokat.

Kamera

fej:

Levehető,

360°-ban

A grafikus felhasználói felület szinte elfordítható, változtatható zársebesség,
vezeti a kezelőjét a menük világában. A exponálások számát és a film hosszát

képernyő érintésével egyszerűen lehet mutató kijelző, film végét jelző hang.
Dokumentum
határok
kivetítése,
navigálni.

A készüléket úgy terveztük, hogy kellő fokozatmentesen állítható maszkoló
lábtér álljon rendelkezésre az ideális, keret (0-45mm), 4 programozható
ergonomikus ülő testhelyzethez.

maszk, változtatható film léptetés (19mm)

automatikus

félautomata

A termék előnyei
 Egyszerű, áttekinthető működés
 Felhasználóbarát menü szerkezet
 Belső diagnosztika
 Hideg fényű megvilágítás
 Fokozatmentes kicsinyítési arány

változtatás
 „Intelligens” Zeutschel dönthető
könyvtámasz
 Nagy termelékenység
 Stabil gyártási biztonság

film

bevezető

továbbítás,
és

kivezető

készítés
Blip és karakterek beültetése:
8 alfanumerikus karakter (a képkockák
között) és 3 szintű blip ültethető be, a
blip helyzete megadható (a közép és
baloldal között)
Optika:

Nagyfelbontású

Mikroprocessor

vezérelt

optika.

automatikus

élesség állítás (beállítható fókusz)
Kicsinyítési arány:
7× - 36×, fokozatmentesen állítható

Megvilágítás vezérlés: Automatikus
megvilágítás

vezérlés

lehetőségével,

kézi

optikán

felülírás
keresztüli

mérés. Beépített memória az opcióként
rendelkezésre álló mobil spot fénymérő
számára.
Felső

világítás:

4

fluoreszcens

(hidegfényű) lámpa.
Kamera asztalok: széles a választéka Választható kiegészítők: Készlet
a könnyen cserélhető ki-/begurítható színes filmezéshez, dokumentum elülső

asztaloknak (külön prospektusban a élének pozícionálása a kamera asztal
részletezés), pl. az OT 180, OT 180 H, automatikus beállításával (csak A1

OT 180 SP könyvállványok, vagy az OT méretű asztaloknál), automatikus 390 a régi könyvekhez, háttér világítású szintű blip készítés, max. 8 alfaasztalok
(fluoreszcens
fénnyel) numerikus karakter beágyazása a
üveglappal a műszaki rajzok számára, képkockák közé, mobil fénymérő helyi

asztal újságoknak. Különleges asztalok spot fényméréshez, lábpedál expozícióigény szerint.
hoz, ergonomikus lábtartó beépített
Vezérlő pult: érintőpaneles működés, lábpedálokkal a könyvállvány mozgatáKülön rendelhető lábpedálok a könyv- sához és expozícióhoz.
állvány és az expozíció vezérléséhez.
További kiegészítők igény szerint.
Táp ellátás: 230V, 50/60 Hz, 600W
Egyéb feszültségre igény szerint
Biztonság:

a

kamera

rendszer

megfelel a VDE és CE biztonsági
előírásoknak.
Méretek: (Sz × Mé × Ma)
2,500×1,385×2,510mm,

világító

testekkel együtt
Tömeg: Kb. 250kg, könyvállvánnyal
együtt

A változtatás joga fenntartva!

Ha Ön egy tökéletes megoldást keres értékes
kulturális javainak digitalizálására vagy
megőrzésére, keressen minket. Szkennelő és
mikrofilmes technológiát képviselő analóg és
digitális rendszereink segítségével több, mint
50 éve foglalkozunk a legmagasabb szinten
dokumentumok rögzítésével, archiválásával,
digitális adatok előkészítésével és feldolgozásával. Rendszereinket világszerte használják
neves levéltárak, könyvtárak, egyetemek,
földhivatalok, valamint kereskedő és szolgáltatást végző cégek.
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