Brilliáns képek és
videók a csövekröl
és csatornákról.
ÚJDONSÁG
REMS CamSys

for Professionals

Csövek Ø 40 – 150 mm,
csatornák, kémények és egyébb üreges.
Színes TFT-LCD képernyő.
SD-kártya olvasóval.
Elektromos méterszámolóval.
Akkumulátoros és hálózati használatra.
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REMS CamSys – kiváló képek és videók
a csövekröl és a csatornákról.
REMS CamSys szuper könnyű, praktikus kamera ellenőrzési rendszer az olcsó vizsgálatokhoz és a károk ellenőrzéséhez a csövek,
vezetékek, kémények és egyébb üregek átvizsgálásához. Elekronikus méterszámlálóval. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás
és az új létesítmények üzembe helyezésekor vagy javításokkor is használható. A vezérlöegység kis 0,4 kg súlya bárhol lehetővé
teszi a helybeli használatát, a kifelyezetten szük helyeken is. Színes 3,5“ kijelzövel TFT-LCD technikával kiváló feltételek és video
dokumentációk az ellenőrzés után könnyen elmenthet az SD-kártyán. Akkumulátoros és hálózati használatra.
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A meghajtó egység TFT-LCD színes kijelzővel
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A meghajtó egység 3,5” színes kijelzővel a legmondernebbTFT-LCD-technológiával a kiváló felvételekre
és videódokumentációkra, 89 mm átmérőjű,
320 × 240 Pixel.
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Stabil, ütéseknek ellenálló műanyag védöburkolat, védve
a rászökő víztől. Legkisebb átmérő: 172 × 111 × 58 mm.
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Nyomógombok a világítódiódák fényerejének beállítására színes kamerafej. Teljes kép, 2-szeres nagyobbítás
és tükrözés lehetősége.
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SD-kártya olvasóval, rugós mehanizmussal.
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Megjegyzi dátumot és az időt, illetve a kamera behatolásának mélységét is válaszás alapján el lehet menteni
a képeket és a videódokumentációt A videófelvétel alatt
képeket is lehet készíteni, anélkül, hogy a felvétel megszakadna. Azonnali lejátszás. Az elmentett felévtelek
átvitele az SD-kártya és egyébb szerkezetek segítségével. Az elmentett videófelvételekből A meghajtóegység
a színes monitor segítségével fokozatosan képeket
készíthet a már létrehozott videofelvételből.

Li-Ion Technológia.
A meghajtó egység integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V,
Nagy teljesítményű és könnyű. Nagy energiasűrűsség,
Kb 2 óra folyamatos munkáért 100 – 240 V, 50 – 60 Hz,
13 W, hálózati meghajtás Akkumulátor helyett integrált
elektromos Li-Ion töltővel Memóriaefektus mentes,
az akkumulátor maximális teljesítményéért.
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Speciális nagyfelbontású színes kamera
Speciális nagyfelbontású színes kamera Ø 25 mm
CMOS kép szenzorral és 8 ultravilágos, Fehéren világító
diódával (LED) beálltítható intenzitással A fények
egészen 1700 mcd koncentrált szögben sugároznak.
A tökéletes színes felvételekhez az egységes megvilágításért. Nagyon alacsony fényszükséglet, ugyanis nagyon
fényérzékeny (0,1 Lux).
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Változatlan fókusz funkció (Fixfókusz) és speciális
objektív. Szélesszögű 90°-os objektívvel, a legkisebb
részletek megkülönböztetéséért.
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Cserélhető kamera és kábel szett
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Különösen kicsi, kerekített kamerafej Ø 25 mm, Vízálló
20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) és a nyomás irányába
szűkülő, nagyon hajlékony csúszórugó A könnyebb tolás
érdekében, a cső többszörös meghajlásának esetében is.
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A kamerafej, stabil, és gyorsan cserélhető védőburko
lattal Nagyon kemény polyakrilból és ellenálló minerális
üvegből.
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A tolókábel meghajtása hybrid technológiával, üvegszálas vezetövel és müanyag burkolattal. Nagyon stabil és
hosszü élettartalmú.
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A meghajtóegység a 2 m-es kapcsolókábelel kapcsolódik
a kamera kábel szetthez, lekapcsolható az egyszerűbb
tisztítás érdekében kamera kábel szett.
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Ráhúzható és csavarozható kapcsolók a kameraszett
és a kábel csatlakozásáért a meghajtóegységhez
szerszám nélkül.
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USB-port az egyenes csatlakozás érdekében a PC-hez
vagy a laptophoz.
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Composite-Video PAL/NTSC kimenet a különálló
képernyők csatlakozásához.
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Robusztus, porlakal bevont, könnyen tisztítható
kábel kosár.
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Fejek a hálózati csatlozóhoz és a töltőhöz Li-Ion
100 – 240 V, 50 – 60 Hz.
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Kábelkosár forgatható kosárral, fel és lecsavarható
tolókábellel, integrált elektromos méterszámlálóval.

REMS CamSys
REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 10 K. Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer a költségtakarékos kárelemzésért. A Ø 40 – 150 mm átmérőjű csővekhez, csatornákhoz, kéményekhez és
egyébb üregekhez. Kép és videódokumentáció az SD kártyán, dátummal és idővel. A meghajtó
egység mikroprocesszoros technikával 3,5“ TFT-LCD- kijelzővel, SD kártyával, USB kapcsolattal, videó kimenettel PAL/NTSC, integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, stabil ütés álló
boríttással, a kis mennyiségű víztől védve. Kapcsoló kábel (egészen 2m) a vezérlő egységtől
a kamera kábel szettig és a kábelig, tápegység/töltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 13 W, SD-karta
2 GB, USB-kabel, videó kábel, stabil fémkofferban. Kamera S-Color kábel szett 10 K speciális
színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm s CMOS, képérzékelővel, 10 m tolókábellal
Ø 3,6 mm, nagyon hajlékony, kábelkosárban.
Cikk-sz. 175008

1

2

3

REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 30 H. Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer a költségtakarékos kárelemzésért. A Ø 40 – 150 mm átmérőjű csövekhez, csatornákhoz, kéményekhez
és egyébb üregekhez. Kép és videódokumentáció az SD kártyán, dátummal és idővel. A meghajtó egység mikroprocesszoros technikával 3,5“ TFT-LCD- kijelzővel, SD kártyával, USB kapcsolattal, videó kimenettel PAL/NTSC, integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, stabil ütés
álló boríttással, a kis mennyiségű víztől védve. Kapcsoló kábel (egészen 2m) a vezérlő egységtől a kemera kábel szettig és a kábelig, tápegység/töltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 13 W, SD-karta
2 GB, USB-kabel, videó kábel, stabil fémkofferban. Kamera S-Color kábel szett 30 H speciális
színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm s CMOS, képérzékelővel, 30 m tolókábellal
Ø 5,4 mm, nagyon hajlékony, elektronikus méter számolóval.
Cikk-sz. 175010

Tartozék

Cikk-sz. 175011
S-Color 10 K kamera kábel szett speciális színes kamerával, nagyfelbontással Ø 25 mm
CMOS képérzékelővel, 10 m tolókábellal Ø 3,6 mm, nagyon hajlékony Ø 40 mm.
Cikk-sz. 175016

Árusítás csak a szakkereskedelmen
keresztül.
REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
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Tel. +420 220 982 880
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Vezetőtest Ø 62 mm, 2 kusy

Cikk-sz. 175057

Vezetőtest Ø 100 mm

Cikk-sz. 175058

Védőburok z minerális üvegböl, tömíttő karikkával

Cikk-sz. 175026

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.
Lenkovics Levente
Mobil: 06 30 / 698 83 91
Csöke József
Mobil: 06 30 / 371 49 63
Pongrácz Emil
Mobil: 06 30 / 698 83 89
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S-Color 30 H kamera kábel szett speciális színes kamerával, nagyfelbontással Ø 25 mm
CMOS képérzékelővel 30 m tolókábellal Ø 5,4 mm, hajlékony, feltekerő kosárban,
elektronikus méterszámlálóval kapcsoláttal a vezérlőegységhez. Ø 50 – 150 mm.

