REMS CamScope Wi-Fi

Kamera-Endoskop s Wi-Fi přenosovým standardem

Mobilní, příruční kamera-endoskop s Wi-Fi přenosovým
standardem k nákladově výhodné inspekci a analýze
škod těžko přístupných míst jako jsou dutiny, šachty,
potrubí aj. Bezdrátový přenos obrázků a videí na smartphony/tablety s operačními systémy Android a iOS.
Kamerová hlava
Ø 4,5 / 9 / 16 mm
REMS CamScope Wi-Fi – vynikající snímky
a videozáznamy z dutin, šachet a potrubí.
Bezdrátový přenos obrázků a videí na smartphony/
tablety s operačními systémy Android a iOS.
Konstrukce

Superlehký a snadno ovladatelný. Ruční přístroj se sadou kamery a kabelu jen
0,3 na 0,5 kg. Všude použitelná, volně z ruky, nad hlavou, i na obzvláště úzkých
místech. Stabilní plastový kryt, odolný proti nárazu, s ergonomicky tvarovanou
pistolovou rukojetí. Spínač zapnuto/vypnuto s regulačním kolečkem pro plynulé
nastavení světlosti LED v hlavě kamery. Power-LED k zobrazení provozního
stavu. Praktický, vyjímatelný držák na baterie pro 4 běžné baterie 1,5 V, AA, LR6.
Použitelné různé sady kamery a kabelu. Násuvné šroubové přípoje pro výměnu
sad kamery a kabelu a prodloužení posuvného kabelu bez nářadí. Pevný kufr pro
ruční přístroj, sadu kamery a kabelu 16-1/9-1/5-1, prodloužení posuvného kabelu,
kontrolní jednotku, zdroj napětí a příslušenství.

Kontrolní jednotka

Kontrolní jednotka s Wi-Fi přenosovým standardem k bezdrátovému přenosu
obrázků a videí na smartphony/tablety s operačními systémy Android nebo iOS.
Je nutný uživatelský software REMS pro operační systémy Android nebo iOS.

Uživatelský software

Uživatelský software REMS CamScope App ke sledování výsledků inspekce
v reálném čase na displeji s vysokým rozlišením smartphonu/tabletu. Hlasový
záznam k jednoduchému komentování během nahrávání videa. Okamžitá
reprodukce uložených záznamů nebo přesměrování přes e-mail na jiné přístroje
k jednoduché dokumentaci. Uživatelský software REMS zdarma ke stažení přes
Apple App Store nebo Android App u Google Play.

Vyměnitelné sady kamery a kabelu Color

Sady kamery a kabelu Color, sestávající z barevné kamery Ø 4,5 mm, Ø 9 mm
nebo Ø 16 mm, s CMOS-senzorem s tlumitelným světlem bílých LED k optimálnímu
nastavení světlosti a neměnnou funkcí zaostřování (Fixed-Focus) pro automatické
řízení zaostření obrazu, chráněné proti dočasnému ponoření do vody (IP 67).
Sada kamery a kabelu Color 16-1 a 9-1 s 1 m tvárným posuvným kabelem a nasazovacím zrcadlem, nasazovacím hákem, nasazovacím magnetem. Sada kamery
a kabelu Color 4,5-1 s 1 m ohebným posuvným kabelem, ideální k inspekci
malých ohybů trubek a úzkých míst, např. zápachových uzávěrů, vrtů, průlomů.
Tvárné prodloužení posuvného kabelu 900 mm, spojitelné až do pracovní délky
4,5 m, jako příslušenství. Sada kamery a kabelu Color 16-1 90°, s o 90° do boku
lomenou barevnou kamerou Ø 16 mm, 640 × 480 Pixel, s 1 m tvárným posuvným
kabelem, jako příslušenství.
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