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• Przeznaczony dla przemysłu górniczego
• Certyfikat ATEX II 2 G / Ex d IIC T4 Gb
• Nagrywanie zdjęć i filmów w formatach: JPG i AVI
• Lampa błyskowa  do zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych
• Matryca 5 Mega Pikseli, zoom cyfrowy: 6x 
• Wytrzymała, przemysłowa konstrukcja
• Podświetlany, wzmocniony ekran LCD na tylnej ściance
• Obsługa za pomocą dużych wygodnych przycisków

ToughPIX 2301XP 
Aparat cyfrowy do stref Ex

ToughPIX 2301XP to cyfrowy aparat fotograficzny przeznaczony 
do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Specjalnie 
zaprojektowany, aby sprostać ciężkim warunkom przemysłowym. 
Zwarta solidna obudowa zapewnia ochronę urządzenia przed 
działaniem agresywnego środowiska, wysokimi i niskimi 
temperaturami oraz urazami mechanicznymi. Bezpieczeństwo 
przeciw wybuchowe gwarantuje certyfikat ATEX II 2 G / Ex 

d IIC T4 Gb, dopuszczając urządzenie do pracy w strefach 
zagrożonych wybuchem. Aparat pozwala na robienie zdjęć 
i kręcenie filmów w maksymalnej rozdzielczości 5 Megapikseli, 
dane przechowywane są na wbudowanej pamięci o pojemności 
4 GB. Wysokiej intensywności błysk stroboskopowy umożliwia 
szerokie oświetlenie terenu oraz wykonywanie ostrych 
nierozmazanych zdjęć

TYP TOUGHPIX 2301

Rozdzielczość matrycy 5 MP

Wbudowana pamięć 4 GB

Zoom 6x cyfrowy

Obiektyw szerokokątny 37mm

Ustawianie ostrości automatyczne (Auto Focus)

Transfer danych USB (Hi Speed) tylko w strefie bezpiecznej bezpośrednio do komputera

Rozmiar ekranu LCD 2,4”

Temperatura pracy od -20˚C do +50˚C

Materiał obudowy anodowane aluminium z gumowymi nakładkami antystatycznymi

Materiał obiektywu szkło wzmocnione

Materiał wyświetlacz LCD szkło wzmocnione

Mocowanie statywu ¼” 20 TPI

Dodatkowe funkcje redukcja czerwonych oczu

Poziom ochrony IP IP54

Waga 1,5 kg

Bateria Wymienialna, ładowalna, NiMH 1100 mAh

Zatwierdzenia ATEX II 2 G / Ex d IIC T4 Gb; 
Sira 08ATEX1293X

Inne urządzenia przeznaczone do stref Ex



Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk
tel. +48 58 520 77 20, faks +48 58 346 43 44

www.ase.com.pl, ase@ase.com.pl48

Rób zdjęcia i filmuj tam gdzie to wcześniej nie było możliwe

Zestaw konwerterów i dodatkowa lampa 
doświetlająca

Port USB do transferu danych z aparatu 
do komputera PC

Wyświetlacz LCD oraz przyciski do ste-
rowania aparatem

ToughPIX 2301 jest przeznaczony do zbierania danych w formie 
zdjęć i filmów, jest doskonałym narzędziem do tworzenia 
dokumentacji oraz programu kontroli i obsługi urządzeń 
pracujących w strefach zagrożonych wybuchem nie powodując 
zagrożenia wybuchem. Wyposażony jest w 5M pikselową 
matrycę i wydajną lampę błyskową. Urządzenie jest proste 
w użyciu i umożliwia obsłudze wykonywanie wysokiej jakości 
zdjęć nawet w bardzo słabym oświetleniu. 

Apartat ToughPIX 2301 może także pełnić funkcję, 
certyfikowanej zgodnie z ATEX, przenośnej kamery video 
umożliwiając nagrywanie w formacie AVI w czasie rzeczywistym 
i odtwarzanie za pomocą komputera PC filmów video. Aparat 
wyposażony jest w wbudowaną pamięć 4 GB. Za pomocą portu 
USB można przesyłać dane bezpośrednio do komputera PC.

Wyposażenie aparatu ToughPIX 2301XP

W skład zestawu ToughPIX 2302XP standartowo wchodzi:
Aparat ToughPIX 2303XP 
Bateria ładowalna NiMH  
Ładowarka sieciowa (stacja dokująca) 
Narzędzie do demontażu baterii 
Przyłącze USB do komputera 
Walizka do przenoszenia urządzenia 
Pasek na nadgarstek 
Dokumentacja CD


