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O cameră video super mică ce vede totul

Duză subțire

SaniCam este un sistem excepțional de inspecție ce vine dotat cu cablu
flexibil și video-cameră. Operarea ușoară prin țevile de scurgere mici este
datorată cablului flexibil ce poate trece și de colțurile drepte ale
sistemului de scurgere.

• Imagini color sau în alb și negru
• Diametrul camerei este de 15 sau 18 mm
• Ideală la verificarea țevilor de scurgere cu Ø 32 – 50 mm
• Pătrundere la unghiuri drepte (90°)
• Imagini foarte clare
• Controlul separat al luminilor
• Fiabilă

Detalii tehnice
Operare Țevi cu diametrul cuprins între 32 și 50 mm

Lungime cablu 10 sau 15 metri

Cap cameră
20 mm lungime, Ø 15 mm (camera alb / negru)
20 mm lungime, Ø 18 mm (camera color)

Sensibilitate lumină 0,5 Lux (camera alb / negru) sau 1,5 Lux (camera color)

Compatibilitate Majoritatea monitoarelor, PC-uri si laptopuri 

Acest echipament este ideal pentru inspectarea țevilor de scurgere din
bucătarii sau din spațiile sanitare.

Sistemul complet al camerei fie el în alb și negru sau color cuprinde:
adaptor de transmisie, control al luminii și conexiune video. Lentilele cu
unghi larg și cu focus fix asigură o imagine clară. Camera este realizată din
oțel inoxidabil solid și este disponibilă atât in culoarea oțelului cât și in
culoarea neagră.

Sistem simplu de utilizat

• Conectare ușoară;
• Rezistentă;
• Controlul luminii separat;
• Cablu flexibil ce ajută la o propulsie bună în canalele de scurgere;
• Nu necesită mentenanță;
• Imagine excelentă și calitativă;
• Poate fi conectată la majoritatea monitoarelor, PC-urilor si

laptopurilor cu conexiune video-in.

Echipare standard:

• Duza camera;
• 10 metri de cablu;
• Valiza de transport;

Opțiuni

• Cutie de control cu ieșire video, cabluri pentru conexiuni,
adaptor de transmisie si modul control lumina;

• Cablu de 15 metri

Duza camerei color are diametru de 18 mm iar cea alb negru de doar 15 mm.
Lungimea ambelor duze este de 20 mm.
In ciuda dimensiunilor mici, camerele fac o treabă excelentă. Prin aceasta puteți observa orice!
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