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LUMINOSCOPE® PLA 25

ĐẶT TÍNH KỸ THUẬT
thiết bị điều chỉnh vị trí đèn pha bằng tay gắn ray trên
sàn – và cũng có phiên bản gắn trên bánh xe

Nhỏ gọn, hệ thống kiểm tra đèn pha kỹ thuật số
Nhằm cả hai mục đích kiểm tra và canh chỉnh đèn pha
công nghệ mới nhất về xử lý hình ảnh
Thiết lập trước để sửa đổi hệ thống theo nhu cầu của
khách hàng

Máy ảnh CMOS thông minh để ghi lại và số hóa các
hình ảnh đèn pha.
Hệ thống kiểm tra vị trí độc đáo cho chính xác định tâm
®

LUMINOSCOPE PLA 25 ở phía trước đèn chiếu sáng
Thuật toán cho chỉnh / kiểm tra chuẩn ECE, SAE
và đèn chiếu sáng và đèn sương mù của Nhật Bản.
Tất cả các loại đèn hiện tại có thể xử lý được Xenon / HID.
Cấu trúc trình đơn để thiết lập một loạt các thông số,
chẳng hạn như độ nghiêng, dung sai, vv ...

ĐƯỜNG RAY VỮNG CHẮC
KÝnh hội tụ lớn
Đường ray đôi dẫn hướng một ray hình lục giác
và một ray vuông.
Các đường ray có thể được điều chỉnh để duy

Trụ đứng xoay định vị cho hiệu chỉnh của hệ thống với
trục dọc của xe.
®

trì và đảm bảo sự di chuyển ngang hoàn hảo của LUMINOSCOPE PLA 25 trên vùng
kiểm tra.
Hệ thống đường ray đóng vai trò quan trọng đối với tính chính xác của các
kết quả kiểm tra và bù trừ cho sai số có thể có của sàn bê tông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phạm vi đo
Lệch dưới

: 0-100 cm/10m

Lệch trên

: 0-100 cm/10m

Lệch trái

: 0-100 cm/10m

Lệch phải

: 0-100 cm/10m

Cường độ sáng 0-125kCd

kích thước (RxCxD) : 600x1805x720 mm

Bảng điều khiển với bàn phím chữ/số và màn hình
LCD với các biểu tượng dễ hiểu. Chỉ định các vị trí
đường cắt ngang - thông số hướng lệch / kiểm tra đã
thiết lập trước.

Hoạt động bằng pin sạc
(khoảng : ± 5 giờ. - liên tục sử
dụng)
Dễ dàng di chuyển lên xuống của đầu quang học nhờ
vào đối trọng trong trụ đứng định vị.

Trọng lượng: xấp xĩ. 50 kg
Sai số : ± 1cm/10m
phân giải đo lường : 1mm/10m
Thang chiều cao : (mặt nền -tâm đèn) 230 - 1400 mm

Sự vững chắc của bộ đỡ được bảo đảm bằng một
phần cột được thiết kế đặc biệt.
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CÓ THỂ CHỌN THÊM
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Cổng RS232 để truyền dữ liệu từ thiết bị đến máy tính
X:
Y:

+1.7
-12.4
cm/10m

I:
Vehicle : Ece-Lhd-HF

VIN : ..............................

Lamp : Ece-Lhd-R

VSN : 014

6.5
kCd

Giao tiếp không dây bluetooth
Đầu ra VGA cho nhận dạng hình ảnh, đường cắt ngang và
dữ liệu đo lường.
Máy in cuộn để in kết quả kiểm tra
Bộ định hướng Laser: một đường laser được chiếu lên xe,
tạo cho sự định hướng chính xác hơn. Bộ định hướng tia
laser thay thế tấm gương trước kia lắp trên đầu trụ đứng.

LIÊN HỆ

ED
FI

QUALITY

AIB

VINCOTTE

INTERNATIONAL

Tel : +32 (0)9 381 87 87
Fax : +32 (0)9 386 92 00
Email : info@let.be
Website : www.let.be

ROVED B

Y

PV
08/10186
U

AUTOMOTIVE

L.E.T. Automotive NV
Vaartlaan 20
B-9800 Deinze
Belgium

PP
A

M

ISO
9001

S

TE
YS

C ER
TI

Để biết thêm thông tin về LUMINOSCOPE PLA 25 hoặc thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng khác, xin vui
lòng liên hệ với công ty cổ phần ô-tô LET hoặc một trong những nhà phân phối:
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SR/V/041

NHÀ PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM
Công ty TNHH Việt Nét
1A/L3, KPI, P.Long Bình Tân
Tp. Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại: 061-3831178
Email: vietnetinc@hcm.vnn.vn
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Norm NFR 63-801
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