
 
 
      
            LABOTRON ve KC-GROUP 
 

 

KC-GROUP olarak kaynak konusundaki 
uzmanlığımızla LABOTRON ile ortaklaşa 
kaynak kameraları da üretiyoruz. 
 

LABOTRON NEDİR: 
 
LABOTRON, minyatür kamera sistemleri 
uzmanı. 
LABATON'DA tedarik ediyoruz ve bir dizi 
profesyonel minyatür kamera çözüm sistemini 
ve ilgili teknolojileri destekleyin. 
 
Minyatür / kompakt kamera çözümlerinin 
temini ve desteklenmesi konusunda uzmanız. 
 
Geniş ürün yelpazemiz HD High Definition ve 
SD Standart çözünürlüklü kameralar, USB 2.0, 
USB 3.0 veya GigE interface, dijital kameralar 
ve analog çıkışlı kameralar YAYIN, SAVUNMA 
ve ENDÜSTRİYEL kullanım dahil olmak üzere 
geniş bir uygulama yelpazesine 
sunulmaktadır. 
 
Gemilerin, boruların kaynağı gibi özel 
uygulamalar WVS kamera sistemlerimiz 
tarafından karşılanmaktadır. 
 

LABOTRON İLE NE YAPIYORUZ: 
 
Ortağımızla birlikte WVS-12, WVS-14, WVS-
20, WVS-50, WVS-51 ve WVS-55 gibi kaynak 
kameralarının üretiminde çalışıyoruz. 
                       
 
 
 

                            WVS-12 

 
WVS-12 kaynak kamerası keskin bir renkli 
görüntü sunar ve kaynak kafası, iş parçası ve 
kaynak arkının en iyi şekilde görüntülenmesini 
sağlar. 
 
Kamera görüntüsü, kaynak işleminden önce, 
sırasında ve sonrasında küçük bir işletim 
paneli ile kontrol edilebilir. 
 
Parlaklık, yakınlaştırma ve netlik çok kolay 
ayarlanabilir. 3 farklı kullanıcı ayarları bir 
bellekte saklanabilir. 

 
 
Böylece kurulum süresi önemli ölçüde kısalır 
veya herhangi bir kaynak hatası daha hızlı 
tespit edilebilir. 
 
Görüntü parlaklığının harici bir tetikleyici ile 
otomatik olarak değiştirilmesi mümkündür. 
  



Entegre su soğutma ara yüzüne sahip 
kompakt kamera muhafazası (60x60x140mm), 
kamera sistemini ısı ve tozdan korur.  Ön 
taraftaki koruyucu cam, kameranın optiklerini 
korur ve kolayca değiştirilebilir. 
 

    WVS-14 

 
Kaynak kamerası WVS-14, iyi kurulmuş WVS-
12 ürünümüzün geliştirilmiş bir versiyonudur 
ve keskin bir renkli görüntü sunar ve kaynak 
kafası, iş parçası ve kaynak arkının en iyi 
şekilde görüntülenmesini sağlar. 
 
Kamera görüntüsü, kaynak işleminden önce, 
sırasında ve sonrasında küçük bir işletim 
paneli ile kontrol edilebilir. 
 
Parlaklık, yakınlaştırma ve netlik çok kolay 
ayarlanabilir. 2 farklı kullanıcı ayarları bir 
bellekte saklanabilir. 
 
Böylece kurulum süresi önemli ölçüde kısalır 
veya herhangi bir kaynak hatası daha hızlı 
tespit edilebilir. 
 
Görüntü parlaklığının harici bir tetikleyici ile 
otomatik olarak değiştirilmesi mümkündür. 
 
Entegre su soğutma arayüzüne sahip kompakt 
kamera muhafazası (60x60x140mm), kamera 
sistemini ısı ve tozdan korur.  Ön taraftaki 
koruyucu cam, kameranın optiklerini korur ve 
kolayca değiştirilebilir. 
 
Üç konumlu bir 'ark filtresi' filtresi, görüntü 
kalitesinin ekstra kontrolünü ekler. 
 
 Entegre halka ışık, kurulum sırasında 
aydınlatma sağlar. 

 

                           WVS-20 
 
Kaynak kamerası WVS-20, sıkıştırma cihazları 
gibi basit uygulamalar için kullanılan bir 
analog video kamera sistemidir. Kamera net 
ve keskin renkli bir görüntü sunar ve kaynak 
kafasının, iş parçasının ve arkın en iyi şekilde 
görüntülenmesini sağlar. 
 
Parlaklık, kaynak işleminden önce, sırasında 
ve sonrasında tuş takımında kolayca 
ayarlanabilir. Böylece kurulum süresi önemli 
ölçüde kısalır veya herhangi bir kaynak hatası 
daha hızlı tespit edilebilir. 
 
Netlik (mesafe) kameranın arkasında 
mükemmel şekilde ayarlanabilir. Entegre bir 
halka ışık, kurulum sırasında aydınlatma 
sağlar. 
 
Görüntü parlaklığının ext ile otomatik olarak 
değiştirilmesi. Tetik kontrolü mümkündür. 
 
Kolayca değiştirilebilen cama sahip kompakt 
gövde (60x60x140mm), kamera modülünü ve 
lensi ısı ve tozdan korur. 
 
 Tuş takımı kablosu 50 metreye kadar monte 
edilebilir. 

  
                                  
 
                          
 
 
 
 



 

WVS-50 

 
WVS-50, içindeki Doğal Wide Dynamic 
Range™ teknolojisine sahip dünyanın en 
küçük analog kamerasıdır. 
 
Kamera 768x576 piksel çözünürlüğe sahip 
geçmeli bir video çıkış sinyali sunuyor. 
 
Sensor teknolojisi, 140 dB'den fazla gerçek 
dinamik aralıkla doygunluk olmadan optik 
aydınlatmaya karşı gerçek bir logaritmik yanıt 
sunan bir güneş pili piksel yapısı kullanır. 

 

WVS-51 
 
WVS-51, içindeki Doğal Wide Dynamic 
Range™ teknolojisine sahip dünyanın en 
küçük analog renkli kamerasıdır. 
 
Kamera 1280 x 1024 çözünürlüğe sahip renkli 
bir çıkış sinyali sunuyor. 
Sensör teknolojisi, gerçek bir logaritmik yanıt 
sunan bir güneş pili piksel yapısı kullanır. 
 
Kamera boyutu 20x20x79mm (98 kablo 
rakorlu) Optik arayüz S-Mount M12x0.5mm 

Çıkış: USB 2.0 
 

  WVS-55 

 
WVS-55, içindeki Doğal Wide Dynamic 
Range™ teknolojisine sahip dünyanın en 
küçük analog kamerasıdır. 
 
Kamera 768x576 piksel çözünürlüğe sahip bir 
video çıkış sinyali sunuyor. 
Sensör teknolojisi, gerçek bir logaritmik yanıt 
sunan bir güneş pili piksel yapısı kullanır. 
 
Kamera boyutu 20x20x18 mm (38 kablo 
rakorlu)  
Optik arayüz S-Montaj M12x0.5mm 
Çıkış: analog video sinyali 
 
Resimler, soğutma seçeneği ve standı 
kamerayı gösterir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    YENİ PROJEMİZ 

                  THE KC-01 
 
KC-01 KAYNAK IZLEME SİSTEMİ 
 
TIG-MIG-MAG-LAZER-PLAZMA KAYNAĞI 
 
 Çoğu durumda, otomatik veya yarı otomatik kaynak ekipmanı kaynak kafası bir kontrol 
istasyonundan çalıştırılmalı ve kontrol edilmelidir. Kaynak kafasının konumunu ve kaynak işleminin 
parametrelerini en uygun şekilde ayarlamak için konsoldan görsel bir inceleme gereklidir. 
 
Kaynak kamerası KC-01, kolon bomları, sıkıştırma cihazları vb. Gibi farklı uygulamalar için bir analog 
video kamera sistemidir. Kamera net ve keskin renkli bir görüntü sunar ve kaynak kafasının, iş 
parçasının ve arkın en iyi şekilde görüntülenmesini sağlar. Kaynak başladığında parlaklık otomatik 
olarak ayarlanır. Orada kurulum süresi önemli ölçüde kısalır veya herhangi bir kaynak hatası daha 
hızlı tespit edilebilir. 
 
Netlik (mesafe) objektifte mükemmel şekilde ayarlanabilir. Ek bir meşale ışığı, kurulum sırasında 
aydınlatma sağlar. 
 
Kolayca değiştirilebilen camı olan kompakt gövde (32x32x60 mm) lensi ısı ve tozdan korur. 
 
Yerleşik soğutma plakası, yüksek sıcaklık ortamında kullanım için harici soğutmaya izin verir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    TEKNİK VERİLER 

 

           WVS-12 

Sensor: 1/4‘’ ExView HAD CCD, 460 TVL,  
PAL Standard, 752 x 582 Pixel, 
 
Lens: 10x optical zoom, 
f= 4.2mm, Opening angle 46°, Wide 
f= 42mm, beam angle 4.6°, telephoto 
 
Shutter: fixed to 1/50 sec. 
 
Aperture: F=1.8 to F=28 adjustable 
 
Gain: -3 dB to 28 dB in 2 dB increments 
 
Video Output: FBAS, 1Vpp, (Sync. Negative) 

 
Manual focusing for optimal focus adjustable 
filter for optimal brightness adjustment 3 
Memory locations for parameter settings Camera 
control cable up to max. 50m 
 
Power supply: 12 VDC, 220 mA 
 
Power supply 100 - 240 VAC 
 
Operating Temperature: 0...50 ° C 
 
Dimensions: Camera 60 x 60 x 140 mm, Control 
panel 135 x 55 x 190 mm (W x H x D) 
Weight: Camera approx. 680gr. 
 

  WVS-14 

Sensor: 1/4‘’ ExView HAD CCD, 460 TVL,  
PAL Standard, 752 x 582 Pixel, 
 
Lens: 10x optical zoom, 
f= 4.2mm, Opening angle 46°, Wide 
f= 42mm, beam angle 4.6°, telephoto 
 
Shutter: fixed to 1/50 sec. 
 
Aperture: F=1.8 to F=28 adjustable 
 
Gain: -3 dB to 28 dB in 2 dB increments 
 
Video Output: FBAS, 1Vpp, (Sync. Negative) 
Automatic 
 
White balance: ATW 
Manual focusing for optimal focus 
adjustable 2-zone filter for optimal 
Brightness adjustment 
2 Memory locations for parameter settings 
Camera control cable up to max. 50m 
 
Power supply: 12 VDC, 220 mA 
 
Power supply 100 - 240 VAC 
 
Operating Temperature: 0...50 ° C 
 

Dimensions: Camera 60 x 60 x 140 mm 
 
Control panel 135 x 55 x 190 mm (W x H x D) 
Weight: Camera approx. 680gr. 
 
               
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



                  WVS-20 
 

Sensor: 1/4‘’ CCD,  
PAL Standard 450 TVL, 752 x 582 Pixels, 
 
Lens: different, fixed focal length 
f= 35mm, Beam angle (H) approx. 6o 

f= 50mm, opening angle (H) approx. 4o manual 
focusing at the back 
 
Shutter: fixed to 1/50 sec. 
 
Aperture: F=4  
 
Gain: fixed 
 
Video Output: FBAS, 1Vpp, (Sync. Negative) 
Automatic 
 
White balance: ATW 
 
Adjustable filter for optimal brightness 
adjustment 
Can be removed up to 50m 
 
Power supply: 6 VDC, 220 mA 
 
Power supply 100 - 240 VAC 
 
Operating Temperature: 0...50 ° C 
 
Dimensions: Camera 60 x 60 x 140 mm 
 
Control panel 100 x 40 x 60 mm (W x H x D) 
Weight: Camera approx. 680gr. 
 
                   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    WVS-50 
 

Camera size: 20x20x79 mm (98 with cable gland)  
Sensor: NSC1003 2/3”  
 
Array format: 1280x1024 pixels  
Array size: 8.7mm x 7,0mm 
 
Pixel format: 6.8 μm  
Colour filter array: Colour Bayer 
 
Optical window: Glass with IR filter  
Dynamic range: 140 dB, logarithmic  
 
Readout mode: Global shutter 
Spectral range with IR filter: 450nm – 670nm 
 
Optical interface: S-Mount M12x0.5mm 
Supply voltage: 5-12Vdc 
 
Video output: PAL 
            NTSC 
Cabling TV signal: 1.5m cable coax RCA plug 
 
Operating temperature: 0-80 ºC 
Housing:  Black anodised aluminium 
 
Weight:  60 gr. 
Cabling TV signal:  1.5m shielded 2-core with 
crimp-on terminals 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



WVS-51 
 

Camera size: 20x20x79 mm (98 with cable gland)  
Sensor: NSC1003 2/3”  
 
Array format:  1280x1024 pixels  
Array size: 8.7mm x 7,0mm 
 
Pixel format: 6.8 μm  
Colour filter array: Colour Bayer 
 
Optical window: Glass with IR filter  
Dynamic range: 140 dB, logarithmic  
 
Readout mode: Global shutter 
Spectral range with IR filter: 450nm – 670nm 
 
Optical interface: S-Mount M12x5mm 
Supply voltage: 5-12Vdc 
 
Video output: USB 2.0 
Cabling: 1.5m cable with USB A 
 
Power consumption: via USB 
 
Operating temperature:  0-80 ºC 
Housing: Black anodised aluminium 
Weight: 60 gr. 

 
 
 

WVS-55 
 
Sensor: 1/3“-CMOS, monochrome, 
PAL-Standard, 768 x 576 Pixel 
 
Lens: different, fixed focal length 
M12 – S-mount 
 
Spectral range: 450 nm - 1050 nm 
 
Frame rate: 25 fps @ 768 x 576 (interlaced) 
 
Video output: TV Composite Video 
 
Power supply: 12 VDC, 
 
 power supply unit: 100 – 240 VAC 
 
Operating temperature: 0...50 ° C 
 
Dimensions : Camera 20 x 20 x 18 mm 
 (W x H x D) 
 
Weight: Camera approx. 40 g

 

 
 


