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Brilliáns képek és 
videók a csövekröl
és csatornákról.

REMS CamSys



Csövek Ø (40) 50 – 150 mm, 
csatornák, kémények és egyébb üregek. 

Színes TFT-LCD képernyő.
SD-kártya olvasóval.
Elektronikus távolságmérés.  
Akkumulátoros és  
vezetékes üzem.
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REMS CamSys – kiváló képek és videók  
a csövekröl és a csatornákról. 

REMS CamSys szuper könnyű, praktikus kamera ellenőrzési rendszer az olcsó vizsgálatokhoz és a károk ellenőrzéséhez a csövek, 

vezetékek, kémények és egyébb üregek átvizsgálásához. Elekronikus méterszámlálóval. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás  

és az új létesítmények üzembe helyezésekor vagy javításokkor is használható. A vezérlöegység kis 0,4 kg súlya bárhol lehetővé  

teszi a helybeli használatát, a kifelyezetten szük helyeken is. Színes 3,5" kijelzövel TFT-LCD technikával kiváló feltételek és video  

dokumentációk az ellenőrzés után könnyen elmenthet az SD-kártyán. Akkumulátoros és  

vezetékes üzem.

1  A meghajtó egység TFT-LCD színes kijelzővel 
A meghajtó egység 3,5" színes kijelzővel a legmonder-
nebbTFT-LCD-technológiával a kiváló felvételekre  
és videódokumentációkra, 89 mm átmérőjű,  
320  ×  240 Pixel. 

2  Stabil, ütéseknek ellenálló műanyag védöburkolat, védve 
a rászökő víztől. Legkisebb átmérő: 172  × 111  ×  58 mm.  

3  Nyomógombok a világítódiódák fényerejének beállításá-
ra színes kamerafej. Teljes kép, 2x zoom, a kép 4x  
elforgatási lehetősége. 

4  SD-kártya aljzat. 

5  A kamera betolási mélysége a képen és videón tárolódik, 
valamint választhatóan a felvétel dátuma és időpontja is. 
Videofelvétel alatt anélkül készíthetők képfelvételek, 
hogy az a videofelvételt befolyásolná. A mentett felvételek 
azonnali visszajátszása vagy továbbítás más készüléken 
lévő SD-kártyára. Az elmentett videófelvételekből A meg-
hajtóegység a színes monitor segítségével fokozatosan 
képeket készíthet a már létrehozott videofelvételből. 

6  A meghajtóegység a 2 m-es kapcsolókábelel kapcsolódik 
a kamera kábel szetthez, lekapcsolható az egyszerűbb 
tisztítás érdekében kamera kábel szett. 

7  Ráhúzható és csavarozható kapcsolók a kameraszett  
és a kábel csatlakozásáért a meghajtóegységhez  
szerszám nélkül. 

8  USB-port az egyenes csatlakozás érdekében a PC-hez 
vagy a laptophoz. 

9  Composite-Video PAL/NTSC kimenet a különálló  
képernyők csatlakozásához.

 10 Csatlakozó 100 – 240 V-os feszültségellátáshoz/ 
Li-polimer töltőkészülékhez.

11 Li-polimer technológia.  
Vezérlőegység beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-polimer akkumu-
látorral. Agyteljesítményü, könnyü. Feszültség adaptér/
töltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, csatlakozó és USB 
kábel segítségével a feszültség tápegység / töltő,  
laptop, vagy más feszültség adapter. Memoriaefektus 
mentes az akkumulátor maximális teljesítményéért.

12 Speciális nagyfelbontású színes kamera 
Speciális nagyfelbontású színes kamera Ø 25 mm 
CMOS kép szenzorral és 8 ultravilágos, Fehéren világító 
diódával (LED) beálltítható intenzitással A fények  
egészen 1700 mcd koncentrált szögben sugároznak.  
A tökéletes színes felvételekhez az egységes megvilágí-
tásért. Nagyon alacsony fényszükséglet, ugyanis nagyon 
fényérzékeny (0,1 Lux). 

13 Változatlan fókusz funkció (Fixfókusz) és speciális  
objektív. Szélesszögű 90°-os objektívvel, a legkisebb 
részletek megkülönböztetéséért. 

14 Cserélhető kamera és kábel szett

15 Különösen kicsi, kerekített kamerafej Ø 25 mm, Vízálló 
20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi)  és a nyomás irányába  
szűkülő, nagyon hajlékony csúszórugó A könnyebb tolás 
érdekében, a cső többszörös meghajlásának esetében is. 

16 Kamerafej stabil, gyorsan cserélhető védősapkával,  
beépített ásványi üveg ablakkal. 

17 A tolókábel meghajtása hybrid technológiával, üvegszá-
las vezetövel és müanyag burkolattal. Nagyon stabil és 
hosszü élettartalmú. 

18 Robusztus, porlakal bevont, könnyen tisztítható  
kábel kosár. 

19 Kábelkosár forgatható kosárral, fel és lecsavarható  
tolókábellel, integrált elektromos méterszámlálóval.
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www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Árusítás csak a szakkereskedelmen  
keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

REMS CamSys
REMS CamSys Set S-Color
Elektronikus kamerás ellenörzö rendszer a költségtakarékos kár elemzésért. A Ø 40 – 150 mm  
átméröjü csövekhez, csatornákhoz, kéményekhez és egyébb üregekhez. Kép és videódoku-
mentáció az SD kártyán, dátummal és idövel és a elért mélység adataival. Mikroprocesszor tech-
nológiás vezérlőegység 3,5"-es színes TFT LCD-kijelzővel, SD-kártya aljzat, USB-csatlakozó, 
PAL/NTSC videokimenet, beépített 3,7 V, 4,0 Ah Li-polimer akkumulátor, stabil, ütésálló műanyag 
házban, a fröccsenő vízzel szemben védett. A vezérlőegység és a kamera közti 2 m-es csatlako-
zást biztosító kábelkészlet, 100 – 240 V, 50 – 60 Hz feszültségellátás/töltőkészülék, 15 W, SD-kártya 
4 GB, USB-kábel, merev kofferben. S-Color kamera kábelkészlet nagy felbontású, speciális  
színes kamerával, Ø 25 mm, CMOS-képérzékelővel és tolókábellel.

REMS CamSys Set S-Color 10 K  
10 m tolókábel Ø 4,5 mm méterszámlálóval, nagyon hajlékony, kábel kosárban.  
Kis átmérőjű csövekhez, a kicsi és szük hajlatokba Ø (40) 50 – 150 mm, csatornákba,  
aknákba, kéményekbe és egyéb üregekbe. 
  Cikk-sz. 175008 R220#  

REMS CamSys Set S-Color 20 H  
20 m tolókábel Ø 4,5 mm, nagyon hajlékony, kábelkosárban, elektronikus méterszámlálóval. 
Kis átmérőjű csövekhez, kics szűk helyeken a kicsi és szük hajlatokba Ø (40) 50 – 150 mm,  
csatornákba, aknákba, kéményekbe és egyéb üregekbe. 
  Cikk-sz. 175007 R220#  

REMS CamSys Set S-Color 30 H  
30 m tolókábel Ø 5,4 mm, hajlékony  kosárba feltekerhető, elektronikus méterszámlálóval.  
Csövekbe Ø 50 – 150 mm, csatornákba, aknákba, kéményekbe és egyéb üregekbe.  
  Cikk-sz. 175010 R220#  

Tartozék
Kamera-Kabel-Szett S-Color 10 K. A kamera kábel szett S-Color 10 K speciális színes  
kamerafejjel Ø 25 mm CMOS képérzékelövel és 10 m Tolókábel Ø 4,5 mm hosszjelöléssel,  
nagyon hajlékony, kábel kosárban. Kisebb átmérőjü csövekhez és csőhajlatokhoz  
Ø (40) 50 – 150 mm.  Cikk-sz. 175016 R#   

Kamera-Kabel-Szett S-Color 20 H. Speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es 
CMOS képszenzorral, 20 m tolókábellal Ø 4,5 mm, hajlékony, elekronikus méterszámolóval, 
mely az ellenözö egységre van kapcsolva. Kisebb átmérőjü csövekhez és csőhajlatokhoz  
Ø (40) 50 – 150 mm.  Cikk-sz. 175012 R#   

Kamera-Kabel-Szett S-Color 30 H. Speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm -es 
CMOS képszenzorral, 30 m tolókábellal Ø 5,4 mm, hajlékony, elekronikus méterszámolóval, 
mely az ellenözö egységre van kapcsolva. Ø 50 – 150 mm- méretekig. 
  Cikk-sz. 175011 R#   

Vezetőtest Ø 62 mm S-Color/S-Color S  Cikk-sz. 175057 R#  

Vezetőtest Ø 100 mm S-Color/S-Color S  Cikk-sz. 175058 R#  

Védőburok S-Color/S-Color S   
z minerális üvegböl, tömíttő karikkával  Cikk-sz. 175026 R#  
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