DEHNcheck CAMERA

Testen & Meten

INSPECTIECAMERA

Voor moeilijk toegankelijke
onderdelen van een installatie!

Betrouwbare inspectie en eenvoudig te bedienen dankt zij WLAN

Voor visuele inspecties op elektrische
installaties met
nominale spanningen
tot en met 36 kV
van 15 tot 60 Hz.

Om de status van
een installatie te
documenteren.

De installatie moet
niet spanningsloos
geplaatst te worden.

Draadloze bediening
van de camera via
een smartphone of
een tabletcomputer.

DEHNcheck CAMERA
INSPECTIECAMERA

Vereenvoudigt het werk

Maakt het onzichtbare zichtbaar

De DEHNcheck camera maakt de inspecties op middenspannings- en laagspanningsinstallaties gemakkelijker. Moeilijk te bereiken plaatsen worden veel gemakkelijker toegankelijk door middel van de flexibel
instelbare kop.

De DEHNcheck camera laat toe om een installatie te
monitoren zonder grote inspanningen. Achtergelaten
gereedschap tijdens onderhoudswerken kunnen zo
eenvoudige gevonden worden dank zij de hulp van
foto’s en films.

Verhoogt de veiligheid

Bespaart tijd

Foto’s van de installatie worden live van de DEHNcheck camera via WLAN doorgestuurd naar de smartphone of tablet . Dit zorgt ervoor dat de elektrieker de
gevaarlijke zone niet hoeft te betreden.

De installatie moet niet spanningsloos geplaatst worden tijdens de inspectie. De status van een installatie
kan geëvalueerd worden aan de hand van fotos en
films. De te nemen maatregelen kunnen vooraf besproken worden.

SET DIGIK

Complete set geleverd in een kunststoffen koffer.
Daarin vindt u de camera met zijn batterij, een USB kabel,
een transparante isolerende behuizing met een flexibele
koppeling om op een isolerende stok te plaatsen.

Testen & Meten

artikel code

766 390

ᄓᄓ

Standaard gebaseerd op EN 50508.

ᄓᄓ

Camera 18.2 megapixels met breedhoeklens 10 x optische zoom,
optische beeld stabilisatie, Autofocus, PlayMemories Home App,
Wi-Fi geïntegreerd, Micro-USB 2.0 connectie, HD video opnames
in MP4 formaat.

ᄓᄓ

Temperatuurbereik van 0°C tot + 40 °C.

ᄓᄓ

Materiaal: Plastic.

ᄓᄓ

Afmetingen van de koffer: 395 x 290 x 105 mm.

Handgreep (niet inbegrepen in de levering)
met een tandkoppeling.
Tot 1000V / 15 - 60 Hz en 1500V DC.

Voor meer informatie over de DEHNcheck camera en zijn toebehoren:

http://www.dehn-international.com/en/wireless-inspection-camera
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