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Kompakt system med Pan-& Tiltkamera för inspektion av rör 
med inspelning av video, bild och ljud till SD-kort eller app.

•  Pan- & Tiltkamera ø50mm för DN70-400mm

•  30 meter / ø 6,7 mm rörål på kabeltrumma i rostfritt stål

•  5,6 tums TFT monitor med solskydd

•  WiFi - få upp bilden live i mobilen eller surfplattan med 
appen som finns till Android och IOS. 

•  Inspelning Video, Bild & Ljud till SD-minne

•  Meter och text i bild samt videoutgång

•  Trådlös fjärrkontroll för P&T, ljus och zoom

•  Inbyggd söksond 512Hz, 640Hz och 33kHz

•  Dubbla batterier  för c:a 4 timmars drift, ena batteriet kan 
laddas under tiden systemet drivs av det andra

Pan- & Tiltkamera med gyro och satellit

Appen minCam Viewer

•  Diameter:  ø50mm
•  Cyl. längd:  36mm
•  Pan-& Tilt:  360°/150°
•  Bildvinkeln:  136°
•  Lins:   3,5mm safirglas
•  Zoom:  Elektronisk
•  Fokus:  Mekanisk
•  Sond:   512Hz, 640Hz och 33kHz

Ingående tillbehör

Tillval och optioner
Kameror

•  Ø 13 mm, Ø18 mm, Ø 29 mm och Ø 55 mm kameror

•  Ø 29 mm- och Ø 55 mm-kameror finns med gyro

Glidskydd

•  Glidskydd, borst och vagnar med hjul i 
olika storlekar

Monitorer

•  8-tum och 10,1-tum monitorer med eller utan tangentbord

•  Väska med glidskydd, kameravagn med 
utbytbara hjul, bärrem, O-ringssats etc.

•  2 batterier för c:a 4 timmars drift med 
laddare

•  Få upp bilden live i mobilen eller 
surfplattan

•  Spela in video, ljud och ta foto

•  Gör anteckningar direkt i appen

•  Appen finns att ladda ner gratis 
till Android och IOS


