
vCamMX-2 •   Tekstschrijver voor betitelen beelden

•   Li-Ion accu voor 7 uur gebruiksduur

•   Meterteller, datum en tijd in beeld

•   Opname op USB met SD kaart backup

•   Video's en foto's met één druk op de knop

Interne microfoon voor audiocommentaar bij
video-opnames

8’’ daglicht leesbaar scherm

Automatische backup van video's en 
foto's op SD kaart

512Hz, 640HZ en 33kHz sondes en 
traceerbare duwkabel

Eenvoudig verwisselbare veer

Lichtgewicht haspel van 
duurzaam carbon fiber

Keuze uit twee verwisselbare
camerakoppen

D18-MX 18mm
vaste positie camera

D26-MX 26mm
zelfnivellerende  camera

Grote toetsen voor gebruik met handschoenen 

1 jaar garantie op het gehele systeem
Camera omruilprogramma voor camerakoppen buiten garantie

WIFI tot 10m afstand

Interne oplaadbare batterij
voor 7 uur gebruiksduur

Video-uit RCA composite 
Uitvoer afstand en video via mini-USB poort

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  kleine  leidingen  vanaf  diameter  Ø  20mm  en  grotere  leidingen,  als 
rioolhuisaansluitingen, worden geïnspecteerd. Het vCamMX-2 Mini systeem heeft alle functies van de grotere systemen met 
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-6 bedieneenheid.

Mini-inspectiesysteem

  Eigen servicedienst met goed opgeleide technici.  
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D26-MX D18-MX

MX Skids

D18-MX

™

V1.1

Aanbevolen Locators

38 tot 100mm

18.6 x 29.5mm

17.53 Lumen

520 TVL

50 tot 160mm

26 x 55mm

20.39 Lumen

700 TVL

RVS behuizing met Saffier lens 

Nee

11 BAR

12cm

55°

 Ja 

10 BAR

20cm

88.4°

Toepassing:

Afmetingen:

Verlichting:

Resolutie:

Constructie:

Zelfnivellerend:

Omgeving:

Focuspunt:

Beeldveldhoek:

vCamMX-2 Systeem 
Afmetingen: 53cm x 33cm x 64cm (met scherm gesloten)

Gewicht:
30m: 14kg.
45m: 17kg.
(haspel, kabel, bedieneenheid en camera) 

Constructie:
High impact ABS bedieneenheid, RVS buisframe met carbon 
fiber kabeldrum

Display:

Batterijduur:

Omgeving:

20cm Daglicht leesbaar 800 x 600 TFT LCD display  

8 uur met sonde uit, 7 uur met sonde aan

Waterbestendig tot IP65 (spatwaterdicht met scherm gesloten)

Type-MX Mini-haspel
De MX mini-haspel is los leverbaar zonder bedieneenheid om in combinatie met  
de vCam-6 of vCam-5 bedieneenheden te gebruiken.

MX  haspel  met
30m of 45m 

duwkabel
vCam-6 

bedieneenheid

Verbindingskabel 
voor vCam-6

bedieneenheid

D26-MX en
D18-MX camera

koppen
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Locale Vivax-Metrotech verdeler voor Benelux:

Live beeld op Smartphone en Tablet App

MX Druiphoes

VM-540 en vLoc3-Cam

32mm 57mm

57mmD26-MX 76mm

Populaire accessories

Camerakoppen

Ronald
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