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Interne microfoon voor ingesproken
commentaar bij video-opnames

8’’ daglicht leesbaar LCD scherm

Automatische backup van 
video'sen foto's op SD-kaart

Lokaliseerbare dual frequentie sonde en
traceerbare duwkabel voor het opsporen
en in kaart brengen van leidingen

Keuze uit twee verwisselbare
camerakoppen

D18-MX 18mm  
vaste positie camera

D26-MX 26mm
zelfnivellerende camera

Reeks camera skids tot  
100mm

Lichtgewicht duurzame carbon 
fiber kabeldrum

Grote toetsen voor gebruik met handschoenen

2 x Digitale zoom

Één  druk  op  de  knop  voor  
opname en JPEG foto's

Opname direct naar USB-
stick in AVI video formaat

Wi-fi en Hot-Spot opties

1 jaar garantie op het gehele systeem.
Een camera omruilprogramma voor camerakoppen buiten garantie.
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vCamMX Mini Systeem

Interne oplaadbare Li-Ion accu voor
 meer dan vijf uur gebruiksduur

Het systeem is verkrijgbaar in een uitvoering met 30m en 45m duwkabel en met twee, door de gebruiker te wisselen, camera’s van 
verschillende grootte. Hierdoor kunnen leidingen worden geïnspecteerd met diameters van Ø 20 tot 160mm. Het vCamMX mini 
systeem heeft alle functies van de grotere systemen zoals lokaliseerbare sondes, traceerbare duwkabel, afstandsteller, interne 
oplaadbare Li-Ion accu en een ingebouwde microfoon voor ingesproken commentaar. De vCamMX is leverbaar als een compleet 
alles-in-één systeem met de bedieneenheid gemonteerd op de haspel of als losse haspel te gebruiken in combinatie met de vCam-5 
bedieneenheid.
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Vivax-Metrotech Corporation
3251 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054, USA

MX Mini Haspel

vLocCam2 Sonde en
camera locator

Camera'sD18-MX 18mm niet-nivellerende camerakop

D26-MX 26mm zelfnivellerende camerakop

Ordercode

30m MX Haspel met D18 camera

45m MX Haspel met D26 camera

30m MX Haspel met D26 camera

Omschrijving

Order informatie

Ordercode Omschrijving

30m vCamMX systeem met D26 camera

45m vCamMX systeem met D26 camera

30m vCamMX systeem met D18 camera

45m vCamMX systeem met D18 camera

vCamMX mini inspectie systeem

Omschrijving

www.vivax-metrotech.com www.opticonbnl.com

45m MX Haspel met D18 camera
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