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Κάμερα Micro Visioval ® 5-σε-1

Εργαλείο 5 -σε -1:

Κάμερα επιθεώρησης, Τηλέμετρο λέιζερ, Θερμόμετρο υπερύθρων,

Φακός τσέπης, Δείκτης λέιζερ.

Εύκολη ανάγνωση πληροφοριών στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη 4,3“

Υποβρύχια επιθεώρηση και μέσα σε σωληνώσεις χάρη στη στενή 

κεφαλή της κάμερας (IP67).

Μικρο-κάμερα επιθεώρησης:

Επιθεωρήστε, ελέγξτε, ψάξτε μέσα σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση, 

σωληνώσεις, ανθρωποθυρίδες, χωρίσματα ακόμα και μέσα στο νερό ή 

στο σκοτάδι, χάρη στη στενή κεφαλή της κάμερας Ø 8 mm (IP67) που 

διαθέτει 6 λυχνίες LED λευκού φωτισμού.

Αποθηκεύστε μέχρι και 100 φωτογραφίες απευθείας στην 

ενσωματωμένη μνήμη φλας.

Χειροκίνητη γρήγορη προώθηση, χάρη στην αξονική ακαμψία του 

εύκαμπτου σωλήνα 105 cm, και εύκολη διέλευση μέσα από σωλήνες 

χάρη στην ελάχιστη ακτίνα κάμψης 30mm.

Εξαιρετικό κράτημα, χάρη στο ανθεκτικό σε κραδασμούς περίβλημα με 

ενισχύσεις από υλικό Soft Touch, και άνοιγμα τύπου ακορντεόν για 

τακτοποίηση και προστασία του εύκαμπτου σωλήνα.

Λειτουργίες ζουμ οθόνης x 4, σύγκρισης εικόνων (διαχωρίζει την εικόνα 

σε 2 εικόνες: παγωμένη και ζωντανή), επιθεώρησης και διαγραφής 

φωτογραφιών, μεταφοράς σε υπολογιστή.

Τηλέμετρο λέιζερ

Για γρήγορες μετρήσεις στις εργασίες σας.

Λέιζερ κατηγορίας 2, έως 20 μέτρα. Εμφάνιση στην οθόνη των 3 

τελευταίων μετρήσεων.

Θερμόμετρο υπερύθρων

Ελέγξτε τη θερμοκρασία καλυμμένων θερμαντικών σωμάτων και 

εγκαταστάσεων θέρμανσης, επαληθεύστε την απόδοση των εργασιών 

συντήρησης πριν / μετά.

Εύρος ανίχνευσης θερμοκρασίας από -20° C έως + 350° C. 

Εμφάνιση στην οθόνη των 4 τελευταίων μετρήσεων.

Λειτουργίες φακού τσέπης, πάντα διαθέσιμος για να φωτίζετε κάτω από 

μια μπανιέρα, ένα κενό εξαερισμού.

Λειτουργία δείκτη λέιζερ, για να εντοπίζετε και να δείχνετε τα σημεία στα 

οποία δεν μπορείτε να φτάσετε.

Τροφοδοσία: 4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (παρέχονται).

199€

Κωδικός: 56.294200

Παραδίδεται με:

•Μεταλλικό κουτί και υφασμάτινη θήκη 
αποθήκευσης.

•4 εξαρτήματα ακροδεκτών κεφαλής κάμερας: 
μαγνητικός ακροδέκτης για την ανάκτηση 
μικρών μεταλλικών κομματιών, απλό και διπλό 
άγκιστρο για την ανάκτηση αντικειμένων, 
ακροδέκτης καθρέφτη για οπτική πρόσβαση σε 
γωνίες.

•4 μπαταρίες 1,5 V LR6 (AA).

•Εσωτερική μνήμη φλας.

•Καλώδιο μεταφοράς USB - Micro USB


