
Zapisova  textu na displeji

Sedm hodin výdr  akumulátoru

Na displeji i vzdálenost, datum a as

Záznam na USB nebo SD kartu

Jedno-tla ítkový záznam a snímkování

vCamMX-2
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Universální vCamMX-2 mini-inspek ní kamerový systém je cenov  výhodná kompaktní inspek ní kamera tzv. v e v jednom. K dispozici 

jsou dv  délky tla ného pera a kamerové hlavy rovn  dvou velikostí, které jsou u ivatelsky snadno vym nitelné. vCamMX-2 mini-kamera 

nabízí v echny vlastnosti podobn  jako systémy v t í, jako jsou nap íklad integrovaný vysíla  (sonda), trasovatelné tla né pero, 

odm ování vzdálenosti, interní akumulátor a zabudovaný mikrofon pro záznam hlasového komentá e. vCamMX-2 m e být zakoupen 

jako komplet v e v jednom s kontrolní jednotkou na navijáku nebo m e být k navijáku p ipojena externí pokro ilá kontrolní jednotka 

vCam-6 s v t ím displejem, rozsáhlou interní pam tí a dal ími výhodami.

Mini-inspek ní systém

         Interní akumulátor s provozní 

dobou a  sedm hodin

Lehký, odolný karbonový 

buben pro tla né pero

Velká tla ítka pou itelná i s rukavicemi

                    Export dat prost ednictvím mini-USB port

Video výstup p es RCA kompozitní zdí ku

Pru ina pro snadn j í  
pou ití

20 cm na denním sv tle itelný displej

Automatický záznam videa a snímk  na 

SD kartu

Lokaliza ní t í frekven ní sonda a  
trasovatelné tla né pero

Interní  mikrofon pro hlasové komentá e b hem 
video záznamu

WIFI - dosah 10m

Výb r ze dvou vym nitelných  
kamerových hlav

D18-MX 18mm s 
fixovanou pozicí

D26-MX 26mm s 

automatickým horizontem



P íslu enství:

Kamerové hlavy

D26-MX D18-MX

Pou itelnost: 

Rozm ry: 

Osv tlení: 

Rozli ení: 

Konstrukce: 

Auto-horizont: 

Vodot snost: 

Ohnisk. vzd.: 

Viditelnost:

do 100 mm

26 x 55 mm                  

20,39 lumen

700 TVL

Safírová o ka v nerezovém pouzdru 

Ano

10 bar                                      

20 cm / 15 cm  (volitelné)    

88,4°

do 100 mm                    

18,6 x 29,5 mm              

17,53 lumen

520 TVL

Ne

11 bar    

12 cm    

55°
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vCamMX-2 systém

Rozm ry: 

Hmotnost:

Konstrukce: 

Displej: 

Provozní doba: 

Vodot snost:

Type-MX Mini-naviják

Mini naviják typ MX m e být pou it odd len  bez p ipojené kontrolní jednotky a 

s p ipojením k pokro ilému externímu kontrolnímu modulu vCam-6.

53 cm x 33 cm x 64 cm (s uzav eným víkem) 

30 m: 14 kg                                      

45 m: 17 kg

(naviják, tla né pero, kontrolní modul a kamera

Vysoce odolný ABS kontrolní modul, nerezový trubkový rám s 

karbonovým bubnem

20 cm na denním sv tle itelný 800 x 600 TFT LCD displej 

Osm hodin se sondou vyp., sedm hodin se sondou zap.    

Krytí IP65 (lehká sprcha p i zav eném víku)

Naviják typ MX s 
30m / 45m tla ným 

perem.

vCam-6 kontrolní 
modul

Propojovací kabel  
vCam-6 modulu

D26-MX a D18-MX 
kamerové hlavy

Doporu ené lokátory

MX st edící vodítka

ivý p enos na 
android za ízení

MX obal

57 mm

                            57 mm

D26-MX 76 mm

D18-MX

VM-540 and vLoc3D-Cam
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