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Technické Parametry

Použití: Kontrola domovních přípojek DN 70 až DN 150, s 
použitím alternativní hlavy až DN 350

Kamerový naviják: Sklolaminátový tlačný prut v délce 50m na    
robustním pozinkovaném navijáku,
kamerová hlava z nerozové oceli je použitelná 
pod vodou do tlaku 1 bar (10 m pod hladinou), 
LED osvětlení, 
odolná proti otřesům a poškrábání, 
tvrzené přední ochranné sklo, 
nastavitelné zaostření

Monitory: Robustní pouzdro s TFT monitorem, integrovaným 
digitálním videorekordérem a akumulátorem.
V připojovacím prostoru jsou konektory 12V / 230V,
a video vstup / výstup

nebo:

TFT plochý monitor s krytím IP65 na těle navijáku 
s integrovaným SD-Card-rekordérem (IP 65)

Napájení: 230V AC, volitelně 12V DC

Možnosti: - Alternativní LED hlava až do DN350
- Elektronické počítadlo metráže
- Data prolínání do video obrazu
- Posuvné nástavce pro DN 100 a DN 200 
- Kolečkové nástavce až do DN 350
- Rotující kamerový modul / vodorovný obraz
- Integrovaný digitální video rekordér
- Vše v jednom monitorovém kufru s baterií
- WLAN/WIFI

Inspekční kamera pro domovní přípojky
RTV - III - Barevná

Popis

RTV - 3 - barevný kamerový systém je 
výsledkem našeho úsilí, dávající pohodlí a 
optimální technické parametry, které naši 
zákazníci potřebují u inspekční kamery.
50 m tlačného prutu s integrovanou 
kamerovou hlavou umožňuje kontrolu 
potrubí od DN 70 (90 ° ohyb) do DN 350 s 
použitím přídavných nástavců, které jsou 
k dispozici jako volitelné příslušenství.

Tento nezvykle velký rozsah funkcí v 
kombinaci s měřením metráže odvinutého 
prutu, umožňuje použití kontrolního sys-
tému nad rámec domovních prohlídek.

Sortiment příslušenství, s různými po-
suvnými a kolečkovými nástavci umožňu-
je nastavení kamery na každý úkol jiným 
způsobem; 12V adaptér umožňuje provoz z 
palubního napájení motorového vozidla.

Samozřejmě, je možné kamerový systém 
provozovat samostatně s monitorem 
připevněným na těle a s integrovaným SD-
Card videorekordérem, který je součástí 
standardní výbavy.

Kamerový modul se automaticky otáčí, 
takže obraz je vždy ve vodorovné poloze.


