REMS CamScope Wi-Fi

Kamera-Endoszkóp s Wi-Fi átviteli berendezéssel

Mobilis, kézi kamera-endoszkóp Wi-Fi berendezéssel,
a költségkímélő ellenőrzésekhez s kárelemzésekhez,
a nehezen hozzáférhető helyeken is, mint üregek,
aknák, csövek, csőrendszerek stb. A kábelnélküli kép
és videóátvitel az okos telefonokba/ táblagépekbe
Android operációs rendszerrel és az iOS-hoz.
Kamerafej
Ø 4,5 / 9 / 16 mm
REMS CamScope Wi-Fi – Briliáns képekkel
és video felvételekkel az üregekröl, csatornákról.
Kábelnélküli kép és videóátvitel az okostelefonokon/
táblagépeken Android operációs rendszerrel és az
iOS-hoz.
Konstrukció

Szuperkönnyü, kézre álló. Kéziszerszám kamera kábelkészlettel, csak 0,3-öl
0,5 kg- ig. Bárhol használható, szabadon a kézben, fej felett, a különlegesen szük
helyeken is. Stabil müanyag burkolattal, ütésálló, ergonómialilag kialakított pisztoly formájú fogantyúval. Ki-/be-kapcsolóval, reguláló kerékkel a LED kamerafej
világításának a folyamatos állításáért. Power-LED jelzi a müködési állapotot.
Praktikus, cserélhetö tartó, az elemekre, 4 általános 1,5 V, AA, LR6- os elem.
Különbözö kamera kábel csomagok is felhasználhatóak. Csavarható kábelcsatlakozás a tolókábel meghosszabbításához, szerszám nélkül. Stabil kofferben,
a kamera szetthez 16-1/9-1/4,5-1, hosszabbítókábel, ellenözrö egység, tápegység, kiegészítök.

Vezérlő egység

A vezérlő egység Wi-Fi átviteli szabvánnyal a kábelnélküli kép és videóátvitel az
okos telefonokba/ táblagépekbe Android operációs rendszerrel és az iOS-hoz. Fontos a REMS felhasználói szoftvér az Andriod vagy az iOS operációs rendszerhez.

Felhasználói szoftvér

A felhasználói REMS szoftvér és a CamScope App az ellenőrzés eredményeinek
megﬁgyeléséhez a nagyfelbontású képernyön okostelefonon/táblagépen. Hangfelvétel az egyszerű megjegyzésekhez a videófelvétel közben. Azonnali reprodukciója a tárolt felvételeknek vagy áttirányítása az e-mailre, vagy más gépezetbe az
egyszerübb dokumentáció érdekében. A REMS felhasználói szoftvér ingyenesen
letölthető az Apple App Store vagy az Android App a Google Play-nál.

Cserélhetö kamera szettek Color kábellel

A Color kamera kábelszett, színes kamerából Ø 4,5 mm, Ø 9 mm vagy Ø 16 mm,
CMOS-Sensor ral a fehér LED fény tompításához, az optimális képbeállításhoz,
védve van az ideiglenes vízbeni elmerüléstöl (IP 67). A Color kábel szett 16-1 és
9-1 -val 1 m-es formázható tolókábellel, és felszerelhetö tükörrel, ideális a nehezen hozzáférhetö helyek felderítésére, mint pl. szagelszívók, furatok. Hajlítható
hosszabbítókábelt 900 mm, egészen 4,5 méterig meg lehet hosszabbítani,
mint tartozék. A Color kábel szett 16-1, 90°, 90°-os szögben elfordítható színes
kamera Ø 16 mm, 640 × 480 pixel, 1 m alakítható tolókábel, mint tartozék.
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Szállítási terjedelem

REMS CamScope Wi-Fi Set. Mobilis, kézi kamera-endoszkóp Wi-Fi átviteli berendezéssel. A költségkímélő kárellenörzés a nehezen hozzáférhető helyeken is,
mint üregek, aknák, csövek, csőrendszerek stb. A kábelnélküli kép és videóátvitel
az okos telefonokba/ táblagépekbe Android operációs rendszerrel és az iOS-hoz.
A vezérlőegység 4db 1,5 V, AA, LR6 elemmel. Stabil kofferben. Választható kábel
készlettel 4,5-1, ill. a 9-1 készlettel vagy a 16-1-es készlettel.
Megnevezés
Kivitel
Cikk-sz.
Set 16-1
Color kamera kábel 16-1,
amely 16 mm színes kamera,
704 × 576 pixel, szabályozható
fehér fénnyel LED-ek és ﬁx
fókusz funkció és 1 m hajlítható
nyomókábellal. Rákapcsolható
tükörrel, kampóval, mágnessel
175140
Set 9-1
Color kamera kábelszett 9-1,
amely színes kamera Ø 9 mm,
640 × 480 pixel, aszabályozható
fehér fénnyel LED-ek és ﬁx
fókusz funkció és 1 m hajlítható
nyomókábellal. Rákapcsolható
tükörrel, kampóval, mágnessel
175141
Set 4,5-1
Color kamera kábelszett 4,5-1,
amely színes kamera Ø 4,5 mm,
320 × 240 Pixel, szabályozható
fehér fénnyel LED-ek és ﬁx
fókusz funkció és 1 m hajlítható
tolókábellal. Ideális a szük
csövek és egyébb szük helyek
vizsgálásához.
175142
* A REMS CamScope App szükséges felhasználói szoftvér. Ingyenesen letölthető
az Apple App Store vagy Android App u Google Play.
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Tartozékok
Megnevezés
Kamera-Kábelkészlet Color 16-1, színes kamerafej
Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, alakítható tolókábellal.
Felszerelhetö tükörrel, kampóval és mágnessel.
Kamera-Kábelkészlet Color16-1, 90 °, 90 °-os szögben
elfordítható színes kamera Ø 16 mm, 640 × 480 pixel,
1 m alakítható tolókábel.
Kamera-Kábelkészlet Color 9-1, színes kamerafej
Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, 1 m alakítható tolókábellal.
Felszerelhetö tükörrel, kampóval és mágnessel.
Kamera-Kábelszet Color 4,5-1, színes kamerafej
Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, , 1 m hajlékony tolókábellal.
Tolókábel hosszabbító 900 mm, alakítható egészen
4,5 m- es munkahosszig, összekapcsolható
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