Brilliáns képek és
videók a csövekről
és csatornákról.
REMS CamSys 2

for Professionals

Csövek Ø (40) 50 – 150 mm,
csatornák, kémények és egyébb üregek.
Színes TFT-LCD képernyő.
Hangfeljegyzés.
Önszintező kamera.
Adó a kamerafej helymeghatározásához.
SD-kártya olvasóval.
Elektronikus távolságmérés.
Akkumulátoros és vezetékes üzem.
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REMS CamSys 2 – kiváló képek és videók
a csövekről és a csatornákról.
REMS CamSys 2 szuper könnyű, praktikus kamera ellenőrzési rendszer az olcsó vizsgálatokhoz és a károk
ellenőrzéséhez a csövek, vezetékek, kémények és egyébb üregek átvizsgálásánál. Elekronikus méter
számlálóval. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás és az új létesítmények üzembe helyezésekor vagy
javításoknál is használható. Az önszintező kamera gondoskodik a sík képekről és videófelvételekről.
A kamerafejbe beépített 33 kHz-es adóvevő a kamerafej helymeghatározására szolgál. A csörlő elektronikus
méterszámlálóval van felszerelve. A vezérlőegység 1,3 kg-os súlya lehetővé teszi a telepítést bármilyen
helyszínen, különösen a szűk helyeken is. A 7" színes kijelző a legmodernebb TFT-LCD-technológiával
kivételes, a kiváló képeknek és videóknak köszönhetően, amelyek mentése hagfeljegyzéssel SD-kártyára,
a vizsgálati eredmény egyszerű dokumentálására szolgál. Alkalmas akkumulátoros és hálózati üzemeltetésre.
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A meghajtó egység TFT-LCD színes
kijelzővel
A meghajtó egység 7" színes kijelzővel
a legmondernebb TFT-LCD-technológiával a
kiváló felvételekre és videódokumentációkra,
178 mm átmérőjű, 720 × 480 Pixel.
Stabil, ütéseknek ellenálló műanyag
védőburkolat, védve a rászökő víztől.
Legkisebb átmérő: 270 × 164 × 70 mm.
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Blendevédő.
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Beépített kitámasztó a képernyő különböző
dőlésszögeihez.
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Ergonomikus Softgrip markolat és állítható
rögzítőpántok.
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Kép és videó gomb, jobb és bal kézzel
is egykezesen kezelhető.
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A színes kamerafej diódáinak fényerő-
beállítására szolgáló gombok. Teljes kép,
2x zoom, a kép 4x elforgatási lehetősége.
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SD-kártya aljzat.
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A képek és a videók mentése hangfeljegyzéssel SD-kártyára a vizsgálati eredmény
egyszerű dokumentálására.
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Fixfokus élesítés, speciális objektívvel
90°-széles látószög, a legapróbb részleket
felismeréséhez.
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A kamera betolási mélysége a képen és videón
tárolódik, valamint választhatóan a felvétel
dátuma és időpontja is. Videofelvétel alatt
anélkül készíthetők képfelvételek, hogy az
a videofelvételt befolyásolná. A mentett felvételek azonnali visszajátszása vagy továbbítása
más készüléken lévő SD-kártyára. A mentett
videók lejátszása alatt a vezérlő színes kijelzőjén utólagosan képek menthetők le a videóból.
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Cserélhető kamera és kábel szett
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Csatlakozó vezérlőegységhez. Különösen
kicsi, lekerekített kamerafej, 20 m-ig víztömör
(0,2 MPa/2 bar/29 psi) és a tolókábelig megújított, nagyon rugalmas vezetőrugó, az akár
több csőíven át tartó kényelmes előretoláshoz.
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S-Color S kamera kábelkészlet és
S-Color S-N kamera kábelkészlet
33 kHz-es adóvevővel a kamerafej
helymeghatározására.
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S-Color S-N kamera kábelkészlet
Emellett egy önszintező kamerával a sík
képekhez és videókhoz.

a kameraszett és a kábel csatlakozásáért
a meghajtóegységhez szerszám nélkül.
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Kamerafej stabil, gyorsan cserélhető védősapkával, beépített ásványi üveg ablakkal.
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USB-port az egyenes csatlakozás érdekében
a PC-hez vagy a laptophoz.
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Composite-Video PAL/NTSC kimenet
a különálló képernyők csatlakozásához.

A tolókábel meghajtása hybrid technológiával,
üvegszálas vezetővel és műanyag burkolattal.
Nagyon stabil és hosszű élettartalmú.
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Csatlakozó 100 – 240 V-os feszültségellátáshoz/töltőkészülékhez.

Robusztus, porlakkal bevont, könnyen
tisztítható kábelkosár.
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Kábelkosár forgatható kosárral, fel és lecsavarható tolókábellel, integrált elektromos
méterszámlálóval.
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REMS Explorer 33 kHz-es adóval ellátott
kamerafej helyzetének meghatározásához,
a károsodás helyének, illetve a vezeték
lefutásának megállapításához, tartozékként.
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A meghajtóegység a 2 m-es kapcsoló kábellel
kapcsolódik a kamera kábel szetthez a kön�nyebb tisztítás érdekében a kamera kábelkészlet eltávolítható.
Ráhúzható és csavarozható kapcsolók

Li-polimer technológia.
Vezérlőegység beépített 3,7 V, 7,6 Ah Li-polimer
akkumulátorral. Nagy teljesítményű, könnyű.
Feszültség adaptér/töltő 100 – 240 V,
50 – 60 Hz, 15 W, csatlakozó és USB kábel
segítségével a feszültség tápegység / töltő,
laptop, vagy más feszültség adapter. Memoriaefektus mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.
Speciális nagy felbontású színes kamera
Nagy felbontású speciális színes kamera
CMOS-képérzékelővel és rendkívül világos,
fehér fénydiódákkal (LED-ek), akár 1700 mcd-ig
állítható fényerősséggel és központosított
sugárzási szöggel a világos megvilágítás
melletti tűéles színes képekhez. Nagyon
alacsony fény fogyasztás, nagyon magas
fényérzékenység (0,1 lux).

REMS CamSys 2
REMS CamSys 2 Set S-Color. Elektronikus kamerés ellenőrző rendszer a költségtakarékos
kár elemzésért. A képek és a videók dokumentálása hangfeljegyzéssel SD-kártyára a dátummal
és az időponttal együtt. Mikroprocesszor technológiás vezérlőegység 7"-es színes TFT LCDkijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 7,6 Ah
Li-polimer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag házban, a fröccsenő vízzel szemben védett,
blendevédő, kitámasztó. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlakozást biztosító kábelkészlet, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 4 GB, USB-kábel,
videokábel, merev kofferben. S-Color kamera kábelkészlet nagy felbontású speciális színes
kamerával, CMOS-képérzékelővel és tolókábellel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K
Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 10 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm
hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez és szűk
hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.
		
Cikk-sz. 175301 R220#
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REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H
Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm nagyon
rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Kisebb átmérőjű csövekhez
és szűk hajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm, csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.
		
Cikk-sz. 175302 R220#


REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H
Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 33 kHz-es adóval a kamerafej
helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval
ellátott csörlővel. A kis átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz i s Ø 50 – 150 mm, csatornák,
aknák, kémények és egyéb üregek.

		
Cikk-sz. 175303 R220#
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REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H
Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 33 mm, önszintező, 33 kHz-es adóval
a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus
méterszámlálóval ellátott csörlővel. A kis átmérőjű csövekhez, hajlatokhoz i s Ø 70 – 150 mm,
csatornák, aknák, kémények és egyéb üregek.
		
Cikk-sz. 175304 R220#


Tartozék
Kamera-Kabel-Szett S-Color 10 K 
Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 10 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm
hosszjelöléssel, nagyon rugalmas, kábelkosárban. Kisebb átmérőjű csövekhez
és csőhajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm.		 Cikk-sz. 175305 R#



Kamera-Kabel-Szett S-Color 20 H 
Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 20 m-es tolókábellel Ø 4,5 mm,
nagyon rugalmas, elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel. Kisebb átmérőjű
csövekhez és csőhajlatokhoz Ø (40) 50 – 150 mm.		 Cikk-sz. 175306 R#



Kamera-Kabel-Szett S-Color S-N 30 H 
Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 33 mm, önszintező, 33 kHz-es adóval
a kamerafej helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas,
elektronikus méterszámlálóval ellátott csörlővel.
Ø 70 – 150 mm- méretekig.		 Cikk-sz. 175308 R#



Vezető test Ø 62 mm S-Color/S-Color S,
S-Color/S-Color S kamerafejhez		 Cikk-sz. 175057 R#



Vezető test Ø 100 mm S-Color/S-Color S,
S-Color/S-Color S kamerafejhez		 Cikk-sz. 175058 R#



Vezető test Ø 62 mm S-Color S-N,
S-Color S-N kamerafejhez		 Cikk-sz. 175343 R#



Vezető test Ø 100 mm S-Color S-N,
S-Color S-N kamerafejhez		 Cikk-sz. 175339 R#



S-Color/S-Color S védősapkaásványi üveg ablakkal,
tömítőgyűrűvel, S-Color/S-Color S kamerafejhez		 Cikk-sz. 175026 R#



S-Color S-N védősapkaásványi üveg ablakkal,
tömítőgyűrűvel, S-Color S-N kamerafejhez		 Cikk-sz. 175330 R#



REMS Explorer, helymeghatározó készülék 33 kHz-es
adóval ellátott kamerafej helymeghatározásához		 Cikk-sz. 175312 R#
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Kamera-Kabel-Szett S-Color S 30 H 
Nagy felbontású, speciális színes kamera, Ø 25 mm, 33 kHz-es adóval a kamerafej
helymeghatározásához, 30 m-es tolókábel Ø 5,4 mm, rugalmas, elektronikus méterszámlálóval
ellátott csörlővel. Ø 50 – 150 mm- méretekig.		 Cikk-sz. 175307 R#


Koffer betéttel		
Cikk-sz. 175323 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
Es-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

www.rems.de
www.youtube.com/remstools
www.facebook.com/remstools
www.twitter.com/remstools

