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KOSKETUSNÄYTTÖ
TOUCHSCREEN
HOCHAUFLÖSENDER

Wöhler VIS 700 HD tarkastuskamera
teräväpiirtoa tarkastuksiin

Technik nach Maß

Made in
Germany

Wöhler VIS 700 HD tarkastuskamera

HD-kosketusnäyttö ja selkeä valikkorakenne. Kädensijan avulla näytöstä saa tukevan otteen.

Vesitiivis IP 67 kamerapää soveltuu viemärien
tarkastuksiin.

30 metriä pitkä työntökaapeli
helpottaa il
mastointikanavien tarkastusta.

OMINAISUUDET
ÄÄNEN
TALLENNUS

• Digitaalinen, korkean resoluution kamerasensori ja HD kuva
• Ø 40 mm vesitiivis värikamerapää (180° / 360°)

HELPPO
PUHDISTAA

VIDEON
TALLENNUS

KAMERAPÄÄN
PAIKANNUS

• Helppo käyttää ohjaimella ja 7” HD kosketusnäytöllä
• Kuvan tarkennus ohjaimella
• Kamerapäässä sisäänrakennettu lähetin paikannusta varten

·

• Kamerapään sijainnin ja asennon näyttö
• Mikrofoni kommenttien tallennukseen videolle
• Kuvan siirto esimerkiksi älypuhelimeen tai tablettiin WLAN verkon välityksellä

VALOKUVAN
TALLENNUS

YHTEYS

KAMERAPÄÄN
SUORISTUS

LITIUMIONIAKKU

VIS 700 HD osat ja toiminnot

HD laatu
Digitaalinen tallennus ja HD-näyttö. Erittäin
tarkat kuvat ja videot.


Monipuolinen näyttöyksikkö

Näyttöyksikkö voidaan asettaa kahteen eri
käyttöasentoon laukussa. Näyttöä voi myös
kallistaa tai käyttää irrallaan laukusta. Kameraa
käytetään ohjaimella tai näyttöä koskettamalla.

Kuvan tarkennus


Kuvan tarkennus näyttöä koskettamalla
tai
ohjaimella.

Kaukaa

Läheltä

Kommentit
Valokuvaan voi tallentaa kirjoitetun kommentin
ja videoon äänikommentin.

Kamerapään asento ja sijainti

Kuvake näyttää putken kaltevuuden ja ylä–
ja alapuolen. Näytössä oleva metrimäärä kertoo,
kuinka kaukana kamerapää on laukusta.

Helppo puhdistus
Kaksisosaisen rakenteen ansiosta laukku ja
kaapelikela on helppo puhdistaa. Kovasta
muovista
 tehty laukku suojaa näyttöä ja kamerapäätä.

Tukeva ote näyttöyksiköstä
Näyttöyksikön kädensijan avulla näyttöä voi
pitää ja ohjainta käyttää yhdellä kädellä.

Heijastussuoja

Suoja kiinnitetään näytön ylä- tai alapuolelle
työskentelyasennosta riippuen.

WLAN verkko ja HDMI liitäntä

WLAN verkon välityksellä kameran kuvaa voidaan
katsoa älypuhelimesta tai tabletista. HDMI liitännän
kautta kameran kuva voidaan siirtää ulkoiseen
näyttöön.

Tehokas litium-ioniakku

Akun kesto täydellä latauksella on 4 tuntia.
Akun lataukseen käytetään USB-C porttia,
jolloin lataaminen on nopeaa.

Tallennus USB-tikulle tai SD-kortille

Kuvien ja videoiden tallennus suoraan SD-kortille
tai USB-tikulle.

Ø 40 mm kiertyvä & kallistuva
värikamerapää
360° kierto ja 180° kallistus, tarkennuksella.

Kestävä kamerakaapeli
30 metrin työntökaapeli on rakenteeltaan sekä
joustava että kestävä.

Käyttökohteet
·

• viemäriputket Ø 70 mm alkaen
• rakennusten putkitukset Ø 200 mm asti
• savukaasuputket ja –hormit Ø 56 mm alkaen
• ilmastointikanavat

·

TEKNISET TIEDOT
Näyttöyksikkö
Mitat ........................................... 250 x 155 x 54 mm
TFT näyttö ................................... 7" / 16:9
1280 x 800 px

• välikatot, ahtaat tilat, kuilut

Video ulos .................................... HDMI

• teollisuuden koneet/laitteistot

Virtalähde .................................... USB C 5 V / 3 A
Virtalähde .................................... 3.7 V, 42 Wh ladattava litiumioniakku
Akun käyttöaika ............................ 4 tuntia
Käyttölämpötila ............................. 0 ... +40 °C

Lisävarusteet mm.

Säilytyslämpötila ........................... -20 ...+50 °C
Paino ........................................... 860 g
Ø 40 mm kamerapää

·

Tyyppi ......................................... 1/2.7" Color CMOS
Katselukulma, diagonaalinen .......... 160°
Tarkennusetäisyys ........................ 27 mm ... ∞
Valot ........................................... 10 valkoista LEDiä
Suojausluokitus ............................ IP67 (max 1 m syvyys 30 min ajan)
Mitat ........................................... Ø 40 x 60 mm
Lähettimen taajuus ....................... 8.9 kHz

·

Kamerakaapeli
Pituus ......................................... 30 m
Halkaisija .................................... 8.2 x 5.6 mm

L 200 paikannin vauriokohtien nopeaan ja tarkkaan paikallistamiseen esimerkiksi lattian alta.

Metrilaskuri
Erotuskyky .................................. 23 mm

·

Max poikkema ............................. 5 % lukemasta

Kamerapään
suojahäkki

Tallennus
Max SD-kortin kapasiteetti ............ 32 GB
Kortin tyyppi ............................... SD tai SDHC,
nopeusluokka 10
Tallennuskapasiteetti ................... n. 3 GB/tunti
Videon tarkkuus .......................... 1280 x 720 HD,
max 25 fps
Videotiedosto .............................. AVI (H264)

·

Rullaohjain

Muovinen kantolaukku
Mitat .......................................... 18 x 44 x 50 cm
(pit x lev x kork)
Paino (sis. näyttö, kamerapää
ja kaapeli) .................................. 10 kg
L 200 paikannin (lisävaruste)
Näyttö ....................................... Graafinen kamerapään
sijainnin ilmaisin
Kuulokkeet, lähtöimpedanssi ........ 32 Ohm

·

Keskitinharja
Ø 20 cm

Virtalähde .................................. 3.7 V ladattava litiumioniakku
Käyttölämpötila ........................... 0 ... +40 °C
Säilytyslämpötila ......................... -10 ... +40 °C
Paino ......................................... 605 g
Mitat .......................................... 32 x 14 x 7 cm
(pit x lev x kork)
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