Kamera-Endoskop
kábel nélküli techni
kával hangrögzítéssel.

REMS CamScope S

for Professionals

Leválasztató meghajtó egységgel.
Vezeték nélküli jelátvitel technológia.
Hangrögzítéssel.
3-szoros digitális nagyobbítás.
MicroSD kártya nyílással.
Kamerafej Ø 4,5 mm,
9 mm vagy 16 mm.
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REMS CamScope S – kiváló felvételek
az aknákról, az üregekröl és a csövekröl.
A REMS CamScope S mobilis kézi kamera-endoszkóp kábel nélküli technikával a költségkímélő vizsgálatokhoz
és analízisekhez a sérült, nehezen hozzáférhető helyeken, mint az üregek, csatornák, csövek stb. A hangfelvétel
lehetővé teszi a videófelvétel közbeni kommentálást. 3x digitális zoom. Az extrém könnyű súlyának és a leválasztahtó meghajtóegységnek köszönhetően bárhol fel lehet használni, egy kézzel, fej felett, az igazán szűk helyeken is.
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Szuperkönnyű és könnyen kezelhető.
Kéziszerszám, kamera és kábelszettel,
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A dátumot és az idöt választás szerint el lehet
menteni a felvételhez Az elmentett felvételek
azonnali lejátszása, vagy a MicroSD kárka
áthelyezése más készülékbe. A hangfelvételek
lejátszása különálló eszközön keresztül Mint
pl. PC vagy notebook.
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USB port a PC-vel vagy a notebookal
való egyenes csatlakozáshoz.
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Composite-Video PAL/NTSC kimenet
a különálló képernyő hozzákapcsolásához.

csak 0,2 kg.
2

Stabil müanyag védöburok, az ütéseknek
ellenáll, ergonómiailag formázott, pisztoly
formájú fogantyúval.
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Ki/be- kapcsolóval, vezérlögombbal a kamerafejben található LED fényerejének állítására.
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Power-LED üzemállapot kijelző.
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Praktikus cserélhetö akkumulátor tartó
4 általános elemre 1,5 V, AA, LR6.
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A tápfeszültség/ töltőhöz tartozó kimenet
Li-Ion 100 – 240 V.
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Csavarmenetek a kamerakábel egyszerűbb
meghosszabbítása érdekében szerszám
használata nélkül.

14

7

Vezérlö egység színes TFT-LCD kijelzővel
A vezérlö egység színes kijelzővel 3,5”
a legmodernebb TFT-LCD a tökéletes
felvételekért a videófelvételek és a képernyőátló 89 mm, 320 × 240 pixel, leválasztható
a jeladás kábelnélküli technikával vagy a kézi
szerszámra kapcsolható ezzel is biztosítva
az egyenes jelátadást.

Li-Ion Technológia
A meghajtó egység integrált akkumulátorral
Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah. Nagyteljesítményű,
könnyű. Nagy energiasűrűsség kb 2 órányi
folyamatos munkához. Tápegység 100 – 240 V,
50 – 60 Hz, 9 W, hálózati használathoz.
Az akkumulátor helyett integrált elektonikus
Li-Ion töltövel. Memóriaefektus mentes
az akkumulátor maximális teljesítményéért.
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Color kamera kábel szet kicserélhető
Kicserélhető Color kamera kábel szett
tolókábel hosszabbító, lásd a tartozékokat.
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Stabil műanyag burkolat, véd a vízcseppektől
gumi felülettel az ütések ellen, méretei:
105 × 92 × 42 mm.
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MicroSDkártya aljzat. Képek és videófelvételek
a kártya memóriájába menthetőek el A vizsgálat eredményének egyszerű dokumentációja
a MicroSD-re.

REMS CamScope S
REMS CamScope S Szet. Mobilis kézi kamera-endoszkóp kábelnélküli technikával
a költségkímélő vizsgálatokhoz és analízisekhez a megsérült, nehezen hozzáférhető helyeken,
mint az üregek, csatornák, csövek stb. A képek, videofelvételek és hangfevétel dokumentációja
a MicroSD-kártyára. Kéziszerszám 4 általános elem, 1,5 V, AA, LR6. Leválasztható vezérlö
egység, kábelmentes technikával, színes kijelzővel 3,5” TFT-LCD, 3x digitáliszoom, MicroSD
kártya hellyel, USB porttal, videó kimenettel PAL/NTSC, integrál akkumulátorral Li-Ion
3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD 2 GB. Tápfeszültség/Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 9 W, USB kábel,
videokabel. Stabil fémkofferben. Választható kamera kábel szettel 4,5-1, kamera kábel szet 9-1
vagy kamera kábel szet 16-1.
Szet 16-1

Cikk-sz. 175130 R220#



Szet 9-1

Cikk-sz. 175130 R220#



Szet 4,5-1

Cikk-sz. 175132 R220#



Tartozékok

16 mm

16 mm
90°

9 mm

4,5 mm

Color kamera kábel szet 16-1,
Színes kamera Ø 16 mm, 704 × 576 Pixel, s 1 m formázható tolókábellel.
Rákapcsolható tükörrel, kampóval és mágnessel.
Cikk-sz. 175103 R#



Color kamera kábel szet Color 16-1 90°,
90° oldalra fordítható kamerafej Ø 16 mm, 640 × 480 Pixel,
1 m formázható tolókábellel.
Cikk-sz. 175106 R#



Color kamera kábel szet Color 9-1,
Színes kamera Ø 9 mm, 640 × 480 Pixel, s 1 m formázható tolókábellel.
Rákapcsolható tükörrel, kampóval és mágnessel.
Cikk-sz. 175104 R#



Color kamera kábel szet Color 4,5-1,
Színes kamera Ø 4,5 mm, 320 × 240 Pixel, s 1 m hajlékony tolókábel.
Ideális a kisebb hajlatok, kis csövek, szűk helyek vizsgálatára
mint pl. szagelszívók, furatok, törések
Cikk-sz. 175102 R#



Tolókábel hosszabbító 900 mm, formázható,
4,5 m-es munkahosszig toldható.
Cikk-sz. 175105 R#
Árusítás csak a szakkereskedelmen
keresztül.
REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de
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Color kamera kábel szet, mely áll: színes kamera Ø 4,5 mm, Ø 9 mm nebo Ø 16 mm,
CMOS-érzékelő a fehét LED fényének méréskelésére, az optimális fény beállításához  
nem változik a fókuszálás (Fixed-Focus) az élesség azonnali beállításához.
Az ideiglenes vízbeni elmerüléstől is védett (IP 67).

