
Kamerové hlavy 1080p HD 

Hard disk 1 TB

Výdr  akumulátoru ty i hodiny

Záznam a snímkování jedním dotykem

Kompaktní provedení

Zp tná kompatibilita(1)

vCam-6 HD
kamerový inspek ní systém
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Zvy te produktivitu a profitabilitu díky inovativním funkcím kamerového inspek nímu systému vCam-6. Odolné a spolehlivé provedení pro 

ka dodenní pou ití, v estranný vCam-6 je vhodný pro instalatéry, provozovatele vodovodních a kanaliza ních sítí, údr bá e nebo pro 
kohokoliv, kdo pot ebuje provád t vnit ní inspekci potrubí. Vytvá ejte ostrá podrobná inspek ní HD videa se zvukovými komentá i, 
testovými popiskami, se snímky, s datumy a asovými razítky, které m ete bez obav p edat svým zákazník m. Vlo ení celodenní práce je 

snadné díky ty hodinové výdr i akumulátoru a nabíjení v terénu pomocí dodávaných AC a DC nabíjecích kabel .

Systém je navr en pro snadné pou ití a zkonstruován pro vysokou spolehlivost, vCam produkty tak zaji ují bezproblémový provoz s mini-
málními prostoji. Mo nosti systému m ete roz í it pomocí men ího navijáku typ-MX pro potrubí malých pr m r  nebo naopak pro 

potrubí v t ích pr m r  pomocí voliteln  p ídavného vodítka typ-B.

Dob e itelný HD LCD dotykový displej

Naviják i kamerové hlavy 
z nerezové oceli

512Hz/640Hz/33kHz sonda 
a trasovatelné tla né pero

Záznam na 1 TB hard disk nebo USB

AC/DC provoz s Li-ion 
akumulátory

34mm HD kamera s automatickým

horizontem

46mm HD kamera s automatickým

horizontem

V praxi u ite ná pru ina se 
sto eným kabelem a lanky

Interní mikrofon a na displeji 

zobrazené odm ování vzdálenosti

Port pro testování 

kamerových hlav

WIFI - s dosahem 45 m

                     Plnohodnotná QWERTY

                                              klávesnice

USB Mini port pro LACP softwarové rozhranní 

HDMI video/audio port



VM-540 a vLoc3D-Cam

Kamerová vodítka

Nastavitelné vodítko typ-B s osv tlením

Kamerové hlavy

D34-HD D46-HD

Pou ití: 

Rozm ry:

Svítivost: 

Rozli ení: 

Konstrukce:

Auto-horizont: 

Odolnost: 

Ohnisková vz.:  

Zorné pole:

od 76 mm do 152 mm 

34 mm x 73 mm 

12,87 lumen

1080p

Nerezové pouzdro se safírovou o kou 

Ano

11 bar     

20 cm     

96 stup

od 101 mm do 203 mm         

46 mm x 68,8 mm               

44,02 lumen

1080p

Ano 

11 bar

20 cm 

96 stup

Standardní naviják typ-CP

Konstrukce:

Rozm ry: 710 mm (L) x 500 mm ( ) x 910 mm (V)

Trubkový rám z nerezové oceli s nerezovým kováním

Vod odolný do IP54

  60 m = 26 kg

  90 m = 31kg

120 m = 36 kg

Hmotnost: 

Odolnost:

Kontrolní panel

Hmotnost:

 360 mm (L) x 150 mm ( ) x 320 mm (V)

5,49 kg

Displej: 24 cm za denního sv tla itelný (1024 x 768)

Vod  odolnost IP54 (IEC 60529-lehká sprcha / víko zav eno)

Nárazu odolnost (IEC 600682-3-1) (víko zav eno)
Odolnost:

Výdr  akku:  ty i hodiny provozu ( est hodin s vypnutou sondou)
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Oblíbené p íslu enství

Doporu ené lokátory

D34-HD

D46-HD

57 mm 76 mm 100 mm

76 mm 100 mm 127 mm

Oto ný a sklopný dr ák 
Rozm ry:

(1) vCam-6 kontrolní panel má HD rozli ení, pokud se pou ije s novými D34-HD a D46-

HD kamerovými hlavami. vCam-6 kontrolní panel je zp tn  kompatibilní s 

p edchozími D18-MX, D26-MX, D34-C, D34-M, a D46-CP analogovými kamerovými 

hlavami, av ak pokud se tyto kamery pou ijí, bude tvo it videa v SD rozli ení.

V1.4

MyLocator3 -
nástroj pro správu 
vlastností lokátor

vCam Live View 
Záznam videa a jpeg do 
telefonu nebo tabletu

VM-MAP -
vytvá ení detailních 

map

MyLocator3

M
ob
ile

Mini-naviják a kamery

D18-MX(1)

D26-MX(1)

Odkapávací vaky

Megger CZ s.r.o.
Bude ská 1010/18, 120 00 Praha 2

Tel: 222 520 508 

www.sebakmt.cz, www.megger.cz


