
 Rejestracja

Cyfrowa rejestracja 
na pamięć zewnętrzną 

kartę SD, Pen Drive, dysk twardy

Tryb zapisu  manualny 

 Nagrywanie

Kolorowa / Wodoodporna TAK / TAK

Oświetlenie kamery 18 x białe diody LED

Kąt widzenia kamery  o90

Obiektyw szerokokątny TAK

Stabilizator obrazu w poziomie TAK

Licznik metrów TAK, z dokładnością do 0,1 m

 Kamera

Czas pracy baterii 2,5-4 h

Zasilanie akumulator wbudowany

Rodzaj zasilania akumulator, zasilacz

Popychacz 60 m 

Zakres od 70 do 350 mm

 Parametry techniczne

Kompresja MPEG-4 

Tryb pracy podgląd, odtwarzanie, nagrywanie 

Menu OSD 

Język Menu Język angielski

Obsługa urządzenia Pilot IR

 System

Kamera z okiem stałym                                              70-350 mm

 Rejestracja

Cyfrowa rejestracja 
na pamięć zewnętrzną 

kartę SD, Pen Drive, dysk twardy

Tryb zapisu  manualny 

 Nagrywanie

Kolorowa / Wodoodporna TAK / TAK

Oświetlenie kamery 21 x białe diody LED

Obiektyw szerokokątny TAK

Stabilizator obrazu w poziomie TAK

Licznik metrów TAK, z dokładnością do 0,1 m

 Kamera

Czas pracy baterii 2,5-4 h

Zasilanie akumulator wbudowany

Rodzaj zasilania akumulator, zasilacz 

Popychacz 60 m 

Zakres od 70 do 350 mm

 Parametry techniczne

Kompresja MPEG-4 

Tryb pracy podgląd, odtwarzanie, nagrywanie 

Menu OSD 

Język Menu Język angielski

Obsługa urządzenia Pilot IR

 System

Liczba wejść video 1

Wyjście video 1xRCA

Rozdzielczość kamery 640 x 480

Prędkość nagrywania 30 kl/sek

Rozmiar monitora LCD 10"

 Wizja

Rozdzielczość monitora LCD 800 x 600

Kamery przenośne KanRo 
do TV inspekcji przewodów rurowych

Kamery przenośne KanRo są prostymi w obsłudze zestawami do szybkiego umiejscowienia 

przyczyny niedrożności albo oceny stanu technicznego przewodów rurowych. Mogą również służyć 

do wykonywania inspekcji TV rur o niewielkich średnicach (do 350 mm) i o ograniczonej długości 

(60-120 m). Inspekcja odbywa się poprzez popychanie specjalnego przewodu zintegrowanego z kab-

lem, na końcu którego umieszczone zostało oko kamery. Urządzenie wyposażone jest w kolorowy 

monitor LCD o przekątnej obrazu 10”, wodoodporną kamerę z okiem stałym lub obrotowym, oświet-

lenie diodami LED, wbudowany żyroskop dla stabilizacji obrazu w poziomie, elektroniczny licznik 

odległości z dokładnością do 0,10 metra oraz nadajnik położenia kamery. Sterowanie odbywa się 

z pulpitu umieszczonego w walizce transportowej odpornej na wstrząsy i uderzenia. Solidna obudowa 

zapewnia gwarancję bezawaryjności i możliwość użytkowania w trudnych warunkach. Dane z inspek-

cji (obraz z kamery oraz inne dane) zapisywane są przez układ komputerowy. Istnieje możliwość 

wykonywania zdjęć z inspekcji oraz dodawania komentarzy słownych. Przebieg inspekcji oraz dane 

zapisywane są na przenośnym nośniku poprzez wejście USB (pendrive). Stosując kamery przenośne 

KanRo można szybko przeprowadzić analizę wizyjną stanu technicznego rurociągu, zlokalizować 

zatory, niesz-czelności i inne uszkodzenia. 

Oko obrotowe

Oko stałe

Liczba wejść video 1

Wyjście video 1xRCA

Rozdzielczość kamery 756 x 576

Prędkość nagrywania 30 kl/sek

Rozmiar monitora LCD 10"

 Wizja

Rozdzielczość monitora LCD 800 x 600

Kamera z okiem obrotowym                                      70-350 mm 



Kamera stała f 25 mm

Walizka transportowa

Ładowarka

Kamera Snake eye 30-100 mm 

 Rejestracja

Cyfrowa rejestracja 
na pamięć zewnętrzną 

kartę SD, Pen Drive, dysk twardy

Tryb zapisu  manualny 

 Nagrywanie

Kolorowa / Wodoodporna TAK / TAK

Oświetlenie kamery 8 x białe diody LED

Kąt widzenia kamery  o60

Obiektyw szerokokątny TAK

Stabilizator obrazu w poziomie TAK

 Kamera

Czas pracy baterii 2,5-4 h

Zasilanie akumulator wbudowany

Rodzaj zasilania akumulator, zasilacz

Popychacz 60 m 

Zakres od 30 do 70 mm

 Parametry techniczne

Kompresja MPEG-4 

Tryb pracy podgląd, odtwarzanie, nagrywanie 

Menu OSD 

Język Menu Język angielski

Obsługa urządzenia Pilot IR

 System Liczba wejść video 1

Wyjście video 1xRCA

Rozdzielczość kamery 320 x 240

Prędkość nagrywania 30 kl/sek

Rozmiar monitora LCD 10"

 Wizja

Rozdzielczość monitora LCD 800 x 600

Elementy składowe zastawu 

Bęben z kablem do małych średnic

Kamera stała f 12 mm

Kamera stała f 22 mm

Prowadnica


