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VIS 400 tarkastuskamera
VIS 400 tarkastuskameran näyttöyksikköön liitettävät
osat valitaan käyttötarkoituksen mukaan:
Kaapelivaihtoehdot:
- laskukaapeli metrimerkinnöillä (pituus 20 tai 30 m)
- laskukaapelikela metrilaskurilla (pituus 20 tai 30 m)
- työntökaapelikela metrilaskurilla (pituus 20 tai 30 m)
Kamerapäävaihtoehdot:
- Ø40 mm kääntyvä/kiertyvä (180° / 360°) värikamerapää (IP67). Vähintään Ø60 mm kohteet.
- Ø26 mm suora värikamerapää (IP68). Ø40 – 125 mm
kohteet, erityisesti pienet viemäriputket.

Tekniset tiedot
Näyttöyksikkö:
TFT näyttö .............................................. 7” / 16:9
Video ulostulo ................................... RCA-signaali
Virtalähde...................12 V NiMH akku, 2000 mAh
Akun kesto .............. max 2 h (varaustila näytössä)
Etäisyyden mittaus ......... Digitaalinen metrilaskuri
(lasku- tai työntökaapelikelan kanssa)
Tallennus ......... 4 GB SD-kortti (n.5 t tallennusaika)
Liitäntä ................................................... mini-USB
Käyttölämpötila ...................................... 0 – 40 °C
Varastointilämpötila.......................... -20 … +50 °C
Mitat (ilman koteloa)............... 199 x 196 x 40 mm
Mitat (kotelolla) ...................... 210 x 210 x 60 mm
Paino (ilman koteloa) .................................1200 g

Ominaisuudet
- CCS-kuvatekniikka (Crystal Clear Screen)
- Digitaalinen metrilaskuri (erotuskyky 0.04 m) ja
etäisyyslukema näytöllä (lasku- tai työntökaapelikelan
kanssa)
- 4 Gb SD-kortti kuvan ja videon tallennukseen
(myös äänikommenttien tallennus videoon).
- Mini-USB liitäntä kuva- ja videotiedostojen siirtoon
tietokoneelle

Paino (kotelolla) .........................................1700 g
Ø40 mm (180°/ 360°) värikamerapää
Näkökenttä, diagonaalinen............................ 137°
Valaistus ....................... 12 kpl valkoista LED-valoa
Suojausluokitus ............................................. IP67
Mitat ............................................... Ø40 x 60 mm
Ø26 mm suora värikamerapää
Näkökenttä, diagonaalinen............................ 128°

Lisävarusteet
- L 200 paikannin Ø40 ja Ø 26 mm kamerapäiden
paikannukseen esim. lattian alta
- Lisävalo Ø40 ja Ø 26 mm kamerapäille
- suojahäkit kamerapäille, keskittimet, ohjaimet,
ohjauspainot, jatkokaapelit jne.

Valaistus ....................... 12 kpl valkoista LED-valoa
Suojausluokitus ............................................. IP68
Mitat ............................................... Ø26 x 38 mm

VIS 400
työntökaapelikelalla

VIS 400
laskukaapelikelalla
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