
videoskooppi
langaton näyttö, tallennus SD-kortille



Paikallista vuodot Tarkasta kulumat

Nosta esineitä magneetin avulla... ...tai näppärällä koukulla.

Tallenna päivämäärä kuviin Näe tarkasti lähelle



VS200 videoskooppi kaikenlaisiin tarkastuksiin

• Kuvan ja videon tallennus SD-kortille 
• Langaton, irrotettava 3,5" näyttö 
• Muotoutuva ja vedenpitävä sondi

(Ø 9 mm tai Ø 4,5 mm)
 

• Säädettävä valaistus, 4 x LED
• Videoulostulo

 
 

Irrotettavan ja langattoman näytön 
ansiosta VS200 soveltuu erittäin hyvin
tarkastuksiin ja vianetsintään ahtaissa ja
vaikeapääsyisissä tiloissa. 

Kun näyttö irrotetaan, kameraosaa voidaan kääntää ja 
kiertää tarpeen mukaan, mutta näyttö pysyy suorassa.  
Näytön ja kameraosan välinen etäisyys voi olla max 2 metriä ilman, että etäisyys vaikuttaa  
kuvan laatuun. Näytössä on videoulostulo, josta se voidaan liittää toiseen näyttöön. 

Toimitukseen kuuluvalle 2 GB muistikortille voi tallentaa max 74 min videoa, mutta VS200 
videoskooppiin voi laittaa max 16 GB kortin, jolloin tallennuskapasitetti on jopa 10 tuntia.
  
Vesitiivis kamerasondi on muotoutuva, ja siihen voidaan kiinnittää erilaisia lisävarusteita:
peili, magneetti ja pieni koukku esim. kaapeleiden ja ruuvien nostamiseksi. Valaistuksena    
on 4 LED-valoa,  joissa portaaton säätö parhaan mahdollisen kuvalaadun saavuttamiseksi.  

 
Toimitukseen kuuluu  
Ø 9 mm: laukku, 2 GB muistikortti, peili, magneetti, koukku ja virtalähde.
Ø 4,5 mm: laukku, 2 GB muistikortti ja virtalähde

Sondin pituus: 1 m (2 m optio 4,5 mm)
Sondin halkaisija: 9 mm / 4,5 mm
Kuva-anturi: CMOS 
Katselukulma: 45° (9 mm) / 63° (4,5 mm)
Tarkkuus: 640 x 480 pikseliä 
Kuvataajuus video: 30 kuvaa/s 
Näyttö: Langaton 3,5” TFT LCD-näyttö 
Videosignaali: RCA - NTSC/PAL
Paristo valaistukseen: 4 x 1,5 V AA 
Tallennus: Micro SD, max 16 GB 
Tiedostokoko video: 27 MB/min 
Suojausluokka kamera: IP67 
Käyttölämpötila: -10 ... 50°C
Tarvikkeet (Ø 9 mm): Peili, koukku, magneetti 
Takuu: 1 vuosi
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45°

Pidennä kamerasondia tarvittaessa! 

Superpieni Ø4,5 mm sondi!

VS200 videoskooppiin on saatavilla kolme erilaista 
kamerasondia. 4,5 mm sondeissa laajakulma ja 
lähitarkennus, pituusvaihtoehdot 1 ja 2 metriä.
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