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Kabelcamera’s

Schoorsteen-camera SK 7
Art.-Nr. 2518

2.890,00 €
Technische gegevens van de monitor: Digitale metertelling op de display.
Spanningsweergave op display. Beeld en Video opslag met 4GB SD kaart.
Spraakopname. Draaibare kabeltrommel van 20m. Kleur LCD-TFT-Display
7”=17,78cm. Afmetingen: 307x285x200mm (BxHxD). Gewicht ca 4,6kg.
Technische gegevens van de draaikogelcamera: CCD-Cameramodule met
supergroothoeklens 92°. Automatische diafragmacontrole. 15 ultra
heldere smd’s. Slechts 49mm dik. Lengte 134mm. Gewicht 280gr.
De levering omvat:
Schoorsteencamera-module SK 7
Draaikogelcamera
SD kaart
20 meter kabel
Zonneklep
Draagharnas
Schouderriem
Laadtoestel

Art.-Nr. 25782

Schoorsteencamera SK 7
Deze Schoorsteen-Camera SK 7 is een compact en handig
toestel dat uitstekend geschikt is om van op het dak gebruikt te
kunnen worden.
Door de grote (7” inch=18cm) Kleur-Monitor worden de foto’s
of video’s haarscherp weergegeven.
Er kunnen gemakkelijk foto’s en films op een SD kaart
opgeslagen en ook onmiddellijk ter plaatse getoond of
afgespeeld worden. Tevens kan het uur en datum getoond
worden.
De nieuwe digitale metertelling vereenvoudigd de
lengtemetingen.
Door de zonneklep is een inspectie bij scherp licht
gewaarborgd. Deze klep word met een magneet rond de
handgreep gedraaid en dient bij transport als bescherming
voor de display.
Op de rugzijde is nog een opberg-vak om de camerakop in te
bewaren.
De SK 7 is compatibel met de voorhanden zijnde draaikogelcamera’s en de miniatuurcamera RS 29 met Camera-Haspel. Bij
de levering hoort ook nog een schoudergordel en een
draagharnas welke een optimaal werken op het dak
garandeert. Altijd beide handen vrij.
De draaikogel-camera heeft een eindeloos draaibereik en is
zwenkbaar van 0 tot 90°. De doormeter van de camera-kop is
slechts 49mm. Hierdoor is deze uitstekend geschikt voor de
inspectie van schoorstenen.
De camera-module zit beschermd achter een glasschijf
omgeven van een reflector die voor een optimale belichting
zorgt. De exacte CCD-Camera-module is met een automatische
diafragma-controle uitgerust. De scherpte en de belichting
word daardoor automatisch geregeld. Voor de bescherming
van de camerakop kan de Beschermkorf Art.-Nr. 25782 in optie
of de Centerveer Art.-Nr. 2578 in optie, worden gebruikt.

Beschermkorf voor draaikogelcamera
Ter bescherming van de draaikogelcamera.

69,00 €

Art.-Nr. 2578

Centerveer voor draaikogelcamera
Ter bescherming van de draaikogelcamera. In doormeter
verstelbaar van 100 tot 200mm. Met 6 inox veren.

79,00 €
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Camera-haspels

Mini-Camerahaspel Art.-Nr. 2615 590,00 €
Glasvezel-camerastang van 20m lang en 5mm dik.
Ideaal voor rookgasafvoer vanaf 50mm.
Te gebruiken met miniatuurcamera MK29 Pro.
Digitale metertelling.
Aan beide zijden met bajonetsluiting.
Als hand of koppelhaspel bruikbaar.
Transport-beveiliging.
Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.
BxHxD 31x31x13.5cm.
Gewicht slechts 2kg.
Korfdoormeter: 31cm.
(Niet te gebruiken met de draaikogelcamera Pro.)
Combi-Camerahaspel Art.-Nr. 2571 590,00 €
Voor zowel kleine als grotere doormeters te gebruiken.
Te gebruiken met de kogel-camera en de RS29
Aansluiting met 12polige stekker.
Als hand-,Stand en koppelhaspel te gebruiken.
Glasvezel-camerastang van 20m lang en 6mm dik.
Transport-beveiliging.
Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.
BxHxD 47x48.5x18cm.
Gewicht slechts 3kg.
Korfdoormeter: 43cm.

Maxi-Camerahaspel Art.-Nr. 2530 590,00 €
Om in rookgasafvoer en schouwen af te laten of omhoog te stoten.
Te gebruiken met Kogel en draaikogelcamera en RS29
Aansluiting met 12poligestekker.
Te gebruiken als hand-,Stand en Koppelhaspel.
Glasvezel-camerastang van 20m lang en 7mm dik.
Transport-beveiliging.
Vrijlooprem door hoogwaardige naaldlager.
BxHxD 47x48.5x18cm.
Gewicht slechts 3.2kg.
Korfdoormeter 43cm
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Haspel-Camera’s

Schoorsteen-camera FM7/MK29Pro
Complete schoorsteencamera FM7/MK29Pro

Monitor FM 7
Deze nieuwe Kleurmonitor met een grote van 7 inch is toch nog altijd klein en
handig.
De geintegreerde accu waarborgt een bedrijfsduur van ca. 3 uren.
De kabel kan snel verwijderd worden door het nieuwe Bajonet-Stekker
systeem, het moeilijke schroeven is voorbij.
-Kleur-LCD-TFT-Display 7’’: 154 x 86cm
-Maten: 181 x 136 x 32 mm (BxHxD)
-Gewicht: ca. 825 g.
Camera-kop MK 29 Pro
De miniatuur Camera Mk29Pro is voor gebruik in buizen vanaf DN50
geconsipieert. De flexibele hydraulische darm zorgt ervoor dat er scherpe
bochten kunnen worden gedetecteerd. De afgeronde delen waarborgen dat de
camera bij het terugtrekken niet blijft hangen.
De camera-module zit beschermd achter een glasschijf, omgeven van een
reflector die voor een optimale belichting zorgt.
De ultrahelle SMD belichting en de zeer grote kijkhoek van 135° zorgen voor
een zeer goede rondblik in de schacht.
De camera-kop kan door de nieuwe snelsluit-stekker-systeem (bajonet) snel
verwijderd worden.
Met de in optie zijnde Schuifhuls (Art.-Nr. 2598 zie verder in deze cataloog
bij Camera toebehoren.) kan het bereik worden vergroot.
-Cameramodule: Kleur
-Scherptebereik: vanaf 1 cm
-Objectief: 25mm
- Zchtveld: 135°
-Doormeter: 29mm
-Lengte: 190mm
-Belichting: 15 SMDs
-Gewicht: 110 gr
Mini-Camera Haspel Pro
Beschrijving zie pagina 4 Art.-Nr. 2615
Leveringsomvang camera-set FM7/MK29Pro
Kleurmonitor FM7
Laadtoestel
Miniatuur camera MK29Pro
2 meter verbindingskabel
Mini-Camerahaspel met digitale metertelling

Art.-Nr. 2802 1.690,00 €
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