
Model št. 3199F

Ta inšpekcijska kamera za odtoke/cevi, 
opremljena s kamero Sony CCD in kolutom 
za kable dolžine 20m, 30m, ali 40m, je 
zasnovana za pregledovanje notranjosti 
cevovodov, odtokov in kanalizacijskih 
sistemov. Primerna je tudi za pregledovanje 

vodov, dimnikov, strojev in poslopij.
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Zgradba

Inšpekcijska kamera za 
industrijske odtoke/cevi 

Napajanje z baterijo 
ali adapterjem

Ohišje za baterijo 
zdrži do 8 ur.

Daljinski upravljalnik

Robusten vodoodporen 
kovček

Glava kamere, Sony CCD, 
120°opazovalni kot, 

vodoodporno do 2 bara

Kabel iz steklenih vlaken, 
z izbirno dolžino 20, 30 
ali 40 metrov

Povezovalni kabel od 
priključka do LCD

Profesionalni 7'' s ščitnikom 
za sonce

Novi zaslon velikosti 7" z visoko 
osvetlitvijo, snemanje na Sd kartico in 
zaščito pred soncem

Trivrstni gumbi olajšajo uporabo

Edinstvena zasnova
Edinstvena zasnova tega sistema kamere omogoča, 
da so vsi deli (vključno z glavo kamere, zaslonom, 
kabelskim kolutom, baterijo itd.) nameščeni v 
robustnem vodoodpornem kovčku, kabli/žice pa so že 
priključeni, zato je kamera dejansko takoj 
pripravljena na uporabo.

Kabelski kolut je nameščen v ohišju, 

zato se lahko kabel odvija in navija, 
ne da bi bilo potrebno izvleči kolut, kar 
olajša uporabo! 
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1/3-inčna kamera Sony CCD, 120° kot opazovanja
 Kratka glava kamere iz nerjavečega jekla, stopnja vodoodpornosti IP 6 

 Pokrov leče iz safirnega stekla, 12 belih LED-ov
 Premer kamere: 23 mm, primerno za cevi premera 25-200mm

20-40M kabla iz steklenih vlaken z nerjavečim kolutom
 Kabelski kolut je vrtljiv v kovčku
 Gumb za snemanje/zamrznjene posnetke
 7" TFT LCD zaslon z DVR

 Polnljiva visokozmogljiva Li-baterija (6600mA),  8ur neprekinjenega delovanja 

Vodoodporen kovček ABS z vključenimi vsemi deli
Izbirna lastnost: števec/512Hz sonda

Specifikacije

Penasti ščitnikCentralni šćitnik
Glava kamere Kabelski kolut

Kabel iz steklenih vlaken
Kolut iz nerjavečega jekla
20, 30 ali 40m (izbirno)
Spojnik z zlatim priključkom
Vrtljivo v kovčku
33cm

5.2mm

Material:

Kolut:
Dolžina kabla:

Spojnik:

Vrtljivost:
Premer koluta:

Premer kabla:

Priloženi deli kompleta

Senzor:

Mere glave:

Material kamere:

Kot opazovanja:

Pokrov leče:

LED:

Vodoodpornost:

1/3” Sony CCD

23mm (dia.) ×45mm (dolžina)

304# Nerjaveče jeklo
120° š irok kot
Safirno steklo
12 LED-ov z visoko svetilnostjo
IP68

LCD zaslon in DVR

800*480 pikslov
MPEG-4

Video in avdio snemanje
Funkcija snemanja slik
7 col
9 jezikov
Vse funkcije prek gumbov
SD kartica (najv. 32GB)

LCD ločljivost:
Stiskanje videoposnetka:

Snemanje:

Slika:

LCD velikost:
Jezik menija:

Upravljavska plošča
Zunanji pomnilnik:

1 x daljinski upravljalnik

1 x kovček

1 x avtomobilski polnilnik 

1 x škatla za baterije 

1 x plastično vodilo

1 x vijaki in vodoodporna glava kamere

2 x penasti ščitnik

1 x izvijač (za plastično vodilo)

1 x napajalni adapter

1 x kabel baterije

1 x glava kamere

1 x kabelski kolut
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