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Sistem video complet

Cameră cu nivelare 
automată pentru o imagine 

constant verticală

FiberCam este un sistem video ideal pentru inspecția țevilor de scurgere și a
canalizărilor din jurul caselor și a sediilor comerciale. Diferite ghidaje sunt disponibile
pentru a menține camera centrată în interiorul țevilor.

Accesorii pentru 
centrarea camerei

• Cameră video robustă ce poate fi dotată cu multe opțiuni;
• Lentilă din safir și lumini LED pentru o iluminare maximă;
• Imagini clare;
• Stocare directă pe memoria USB;
• Control la lumini manual sau automat;
• 60 metri cablu din fibre de sticlă de 7,4 mm;
• Pentru țevi de scurgere cu ⌀ 70 – 250 mm;
• Curbare de 90° la țevile cu diametru mai mare de 100 mm;
• Fiabilă și service-abilă;
• Duză cameră standard sau cu auto-nivelare;

Cameră cu mini 
transmițător integrat de 

512 Hz sau 33kHz

Ecran cu diagonala de 8,4” 
TFT și captură SD

Detalii tehnice

Operare Țevi cu ⌀ între 70 și 250 mm,  curbare 90° la ⌀ ≥ 100 mm

Lungime cablu 60 metri (Fibre de sticlă) pe tambur

Cap cameră ⌀ 55 mm x 50 mm / auto-nivelare ⌀ 47 mm x 75 mm

Sensibilitate lumină 1 Lux / LED (alb)

Compatibilitate Majoritatea monitoarelor, PC-uri si laptopuri 

Potrivită pentru țevile cu diametru cuprins între 70 și 250 mm, la diametrele mai
mari de peste 100 mm camera poate trece de coturile drepte. Datorită unghiului
mare al obiectivului de 130° Rioned garantează o vizibilitate de lucru excelentă.

Contrast maxim

Mulțimea de LED-uri din duza camerei asigură o vizibilitate maximă. Circuitul de reglare
ține constant curentul pentru a preveni pierderea energiei. LED-urile nu produc multă
căldură și au o viață de lucru mult mai îndelungată. Intensitatea luminii poate fi modificată
manuală cât și în mod automat.

Fiabilă

FiberCam este robustă și durabilă cu:
• Cadru durabil;
• Cutie de control din aluminiu rezistentă la apă, protecție IP66;
• Duză din oțel inoxidabil;
• Rezistentă la șocuri;
• Lentilă de protecție din safir ușor de înlocuit;
• Ghidaje schimbabile pentru cablu;

Imagine clară

Această cameră asigură o imagine excelentă ce are culori vii.
Duza opțională cu auto-nivelare oferă o imagine întotdeauna
orientată corect pe vertical.

Echipament standard:

• Duză cameră din oțel inoxidabil;
• Tambur cu 60 metri de cablu flexibil din fibre de sticlă de aprox. 7 mm;
• Opritor pentru tambur;
• Reglare automată a luminii;
• Cadru aderent rezistent la zgârieturi;
• Transformator la tensiunea de 12 volți integrat în tambur;
• Cablu de alimentare

Opțiuni

• Ghidaje pentru diferite diametre a țevilor / canalelor de scurgere;
• Monitor de 8,4” TFT de rezoluție înaltă cu înregistrare SD în

format MPEG4, funcție de captură a imaginii și card SD de 4GB;
• Contoar de adâncime a camerei, electric;
• Mini transmițător – 512 Hz / 33kHz incorporat în duza cu cameră

video pentru localizarea precisă (în combinație cu receptorul
RioTrack)

Str. Pietricica, nr. 17, Comănești, Bacău, România

office@unilift.rowww.unilift.ro +40799 826 900

+40372 253 389

www.instalatii-canalizari.ro

http://www.rioned.ro/
http://www.rioned.ro/
http://www.unilift.ro/
https://goo.gl/maps/9fUtMK55DxT2
mailto:office@unilift.ro
http://www.unilift.ro/
http://www.unilift.ro/
mailto:office@unilift.ro
https://goo.gl/maps/9fUtMK55DxT2
tel:+40799826900
tel:+40372253389
tel:+40799826900
tel:+40372253389
http://www.instalatii-canalizari.ro/
http://www.instalatii-canalizari.ro/

