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Inspekční kamerová technika
Videoinspekce              

Odnímatelná obslužná jednotka 
Ulehčuje práci ve stísněných prostorech

n	 Kamerová základna nemusí stát v bezprostřední blízkosti 
 uživatele, jelikož všechny ovládací prvky pro mikrofon, 
 reproduktor nebo regulaci LED diod jsou zabudované 
 v kompaktní obslužné jednotce 

n	 Foto a video záznamy z inpekce lze stisknutím jednoho tlačítka 
 uložit na USB flash disk a okamžitě je přehrát

n	 10,4“ TFT LCD barevná obrazovka nabízí optimální podmínky 
 pro rychlou a snadnou analýzu záběrů

ROCAM® 3 Multimedia s odnímatelnou obslužnou jednotkou

Vždy správně orientovaný obraz!

Tlakotěsný broušený  
šroubovací spojVynikající svítivost Odnímatelný vysílačVysoká pružnost a odolnost

ROCAM® Kamerové hlavy
Kamerové hlavy vyrobené z vysoce jakostních materiálů 
pro profesionální inspekci trubek Ø 70 až 300 mm

Profil produktu

PŘEDNOSTI  

Vynikající svítivost:
n	 	ROCAM® kamerová hlava Ø 30 mm je vybavena 25 ultra  

jasnými LED diodami, které bez problémů osvítí 
i trubky do Ø 150

n	 	Pro větší průměr potrubí lze instalovat 
kamerovou hlavu s Ø 40 mm

Tlakotěsný broušený šroubovací spoj:
n	 	Tlakotěsný spoj (3 bar) mezi kamerovou hlavou a posunovacím 

kabelem
n	 Vysoká odolnost proti nárazům a úderům
n	 Rychlá výměna kamerové hlavy bez nářadí
n	 Nezatěžuje elektrické spoje
Vysoká pružnost a odolnost:
n	 Flexibilní pružná část zajišťuje dostatečnou stabilitu 

a průchodnost pro 90° oblouky v trubkách od Ø 70 mm
n	 Tlakotěsný až do 3 bar díky krytu z ušlechtilé oceli
n	 Objektivy se safírovým sklem jsou odolné vůči poškrábání  

a nárazům

PŘEDNOSTI  

Odnímateln vysílač:
n	 Volitelně lze použít 33 kHz vysílač, který určí polohu kamerové 

hlavy (90° od Ø 70)
n	 V trukbách s malým průměrem lze vysílač použít 

i bez kamerové hlavy, aby byl bez vizuální inspekce určen 
průběh potrubí

TECHNICKÁ DATA          

Kamerová hlava: Ø 30 mm s 25 LED diodami, 
  Ø 40 mm se 36 LED diodami, 
  samonivelační a vodotěsná
Svítivost: 175 LUX (0,5 m), kamerová hlava Ø 30 mm  
  666 LUX (0,5 m), kamerová hlava Ø 40 mm

Označení   Obj.č.

Kamerová hlava Ø 30 mm  1500000123
Kamerová hlava Ø 40 mm  1500000122


