RobiCam
RobiCam 6
•

5.5 mm diameter

•

Löstagbar spegel för 90°
inspektion

•

Längd: 1 meter

•

Cmos-färgkamera
med lysdioder

•

För bjälklag, rörsystem,
maskininspektion, hålrum etc.

•

Passar alla Robimechsystem

Minikamera

Allmänt:
RobiCam 6 är med sina 5.5 mm diameter utmärkt för inspektion i små utrymmen. Trots sina
små dimensioner är det en komplett färgvideokamera med inbyggd vit LED belysning.
Kameran kan anslutas direkt till Robimechs
väskor eller västar.
Den kan även anslutas till Robimechs
bildskärmar och batterisystem.
Tack vare standardkontakter för Video och
spänning kan den även enkelt anslutas till
valfria bildskärmar och video/DVD-inspelare
(PAL).

5.5 mm diameter med
vit LED belysning

Fördelar:
• Mycket liten diameter. Endast Ø 5.5mm
färgkamera med vit LED belysning.
• Löstagbar spegel för inspektion i 90° vinkel

RobiCam är idealisk för att inspektera i mycket
trånga utrymmen. Tack vare att den är vattentät kan den även användas för rörinspektion.

• Mjuk kabel, 1 meters längd. Kan beställas
upp till 5m.

Vid inspektion av bjälklag och andra hålutrymmen är det en stor fördel att det räcker med ett
6 mm hål för att kunna sticka in kameran.

• Passar alla Robimechs kamerasystem.

Som tillbehör finns en spegel som möjliggör inspektion i 90° vinkel.
Trots sina små dimensioner är bildkvaliteten
utmärkt.
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• Vattentät IP-67

• Kan enkelt anslutas till valfri bildskärm med
Composite Video/RCA. (PAL)
• Extern strömförsörjning 5-12V DC
• Med Robimechs bildskärmar kan inspelning
göras. USB-överföring till dator för redigering och arkivering.

Telefon: 08-594 700 20
Fax: 08-594 700 21
Mobil: 0735-320 106
0735-320 107

RobiCam 6
Skärmalternativ:

Batterialternativ:

2” bildskärm med inspelning
på SD-kort och strömförsörjning till kamera

Aluminiumväska med batteri

Spegel

Spegel för 90° inspektion

501 033 107

4.3" bildskärm med inspelning på hårddisk
501 033 106

Batteripack 12V Li-Ion
501 033 515

RobiCam 6

Diameter

Ø5.5 mm

Längd

1m

Sensor

1/12" Color Cmos

Video system
Pixlar H x V
Bildvinkel (grader)
Ljuskänslighet
Videoutgång

PAL
720 x 625
60°
2Lux
1Vp-p,75ohm, composite

Belysning

4 LED, vitt ljus

Spänning

5-12V DC stabiliserad

Strömförbrukning
Uppbyggnad
Täthetsklass
Arbetstemperatur
Artikelnummer

50 mA
Aluminiumhus på svanhals
IP-67
0 / +45 °C
501 033 710

Robimech AB
Vi erbjuder inspektionskameror för skorstenar, ventilation, rör och maskiner mm.
Vi ger alltid en snabb och bra service till våra kunder.

Smartare, effektivare, billigare

