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Wöhler VIS 500
Tarkastuskamera


Kirkas valaistus


Ääni

Täydellisiä kuvia päivittäisiin haasteisiin
Saat kirkkaan näkymän käyttämällä ammattilaisen tarkastuskameraa: Wöhler VIS
500 tarkastuskamera tarjoaa hyväksi havaitun ja testatun salkkurakenteen, jossa on
upouusi tekniikkaa – ja sen ansiosta voit edetä entistäkin määrätietoisemmin työsi


Video

Terävä kuva, selkeä valikon rakenne ja tukeva käsikahva.

aikana. Vaihdettavien kamerapäiden ansiosta olet täydellisesti varustautunut kaikkiin
tehtäviin.
Ohjaat kamerapään panorointia ja kallistusta yksinkertaisesti näppäimistön avulla,
joten voit saada kaiken näkyviin myös pimeissä putkissa. Näytöltä saat sitten teräviä
ja väritarkkoja kuvia, joista näet tarkasti jokaisen yksityiskohdan. Tämä tarkoittaa,


Kuva

että et enää käytä aikaasi olettamuksiin tai virhearviointeihin. Sen sijaan suunnittelet
toimintasi videotarkastuksen perusteella. Voit halutessasi tallentaa kuvat ja videot
kameran suureen sisäiseen muistiin tai USB-tikulle.
Raportoi sovelluksessa

REDO-ALT
Koti-toiminto

Wöhler VIS 500 -tarkastuskameralla olet täydellisesti varustautunut tuleviin tehtäviin.
Kameran WLAN-liitännän avulla voit tarkastella kuvia ja videoita kameran suuressa
näytössä ja samanaikaisesti älypuhelimen tai tabletin näytössä. Näin useat henkilöt
voivat seurata tarkastusta suorana lähetyksenä samanaikaisesti, vaikka he olisivatkin

washer

toisessa paikassa. Kuvatiedostot siirretään kamerasta sovellukseen WLAN in kautta,

Helppo puhdistus

Wöhler L 200 paikantimella kamerapää voidaan paikantaa erittäin tarkasti.

ja tarkastuksen jälkeen voit luoda kuvitetun raportin muutamassa minuutissa, jonka
voit lähettää suoraan älypuhelimestasi toimiston osoitteeseen, asiakkaalle tai
vakuutusyhtiölle yhdellä napsautuksella.
Sopii ehdottomasti teknikoille
Tunnemme arkesi ja olemme ajatelleet kaikkea: Jos kamera on likainen, ota kaapelikela

Signal-Stream
Seurantalähetin

esiin kotelosta helposti. Suihkuta sitten kotelo ja kela vedellä. Se ei voisi olla helpompaa.

wifi
WIFI

battery-full
Litium-ioni akku

USB-DRIVE
USB-tikku

Edut
¬ Yleiskamera sovelluksiisi: Vaihdettava kamerapää, äänen
ja puheen tallennus kuulokkeilla ja eri kaapelipituudet
¬ Vedenpitävä, käännettävä ja kallistettava kameranpää
Ø 40 mm ympärikatselukulmaa varten
¬ Tulevaisuudenkestävä Wöhler in videotarkastussovelluksen ansiosta: käyttö, kuvien katselu
ja raportointi
¬ Vakuuttava kuvanlaatu ja väritarkkuus nopeaan ja
turvalliseen työskentelyyn
¬ Kaksikuorinen kotelo, jossa on erillinen osasto
kamerakaapelille puhdistusta varten vedellä
¬ Kirkas valaistus kameran LED-valoilla ja lisävarusteena
saatavalla lisävalolla
¬ Helppo käsittely VIS-sarjan yhtenäisen käyttökonseptin
ansiosta
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Tekninen

Tools Käyttökohteita
Vaurioanalyysi, ainetta rikkomattomat tarkastukset

Käyttökohteita

ja dokumentointi:
¬ 87°:n mutkat
¬ viemäriputket alkaen Ø 40 mm
¬ taloliittymät aina Ø 200 mm:iin asti
¬ ilmanvaihtoputket ja -kanavat
¬ välikatot, ontelot ja kuilut
¬ Teollisuuskoneet / -laitokset

Desktop Näyttö
TFT-näyttö:

7" / 16:9

Resoluutio:

1.024 x 600 px

Virtalähde:

USB-C 5 V / 3 A
3,7 V / 11,4 Ah

Käyttöaika:

6h

Mitat:

245 x 141 x 53 mm

Paino:

710 g

Camera-home Wöhler panorointi-/kallistuskamerapää
Ø 40
Resoluutio:

720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)

Kuvakulma
kuvauskulma:

130°

Valonlähde:

valkoiset LEDit (12 kpl)

Suojausluokka:

paineistettu vesitiivis IP 67

Mitat:

Ø 40 x 60 mm

Lähetys
taajuus Paikannin:

9,2 kHz

COGS Toiminnallisuus
¬ Modulaarinen järjestelmä: yksi näyttö, monia sovelluksia
päivityssarjojen avulla
¬ optiikka panoroi 360° ja kallistaa 180° – pienimmätkin
viat havaittavissa
¬ Home-toiminto kamerapään kohdistamiseksi suoraan
asentoon - näyttö putken suuntainen
¬ Taivutettava pyörivä/kääntyvä 40mm:n kamerapää
Ø 70 mm:n putkien tarkastamiseen
¬ Valovoimainen ja taivutettava 26mm:n pienoiskamerapää
Ø 40 mm:n putkien tarkastamiseen 87° asteen
taivutusella (valinnainen)
¬ LED-valaistuksen manuaalinen ohjaus

Resoluutio:

720 x 576 px (PAL)
720 x 480 px (NTSC)

Kuvanotto
kuvakulma:

145°

Valonlähde:

valkoiset LEDit (12 kpl)

Suojausluokka:

paineistettu vesitiivis IP 68

Dimensions:

Ø 26 x 38 mm

Lähetys
taajuus Paikannin:

9,2 kHz

¬ Verkkovirrasta riippumaton toiminta litium-ioni akun
ansiosta jopa 6 tunnin työaika
¬ Kameran päähän integroitu lähetin paikannusta varten.
Wöhler L 200 -paikantimella
¬ Äänikommentit kuulokkeiden kautta

¬ Dokumentaatio paikan päällä sinulle ja asiakkaillesi:
Valokuvien ja videoiden suora tallennus integroituun
muistiin (4 GB) tai USB-tikkuun.
¬ WLAN-liitäntä suoraa kuvansiirtoa varten

Wöhler Video Inspection App
1 camera - 2 displays

Map-marker-alt Paikannus Wöhler L 200 -paikantimella
(valinnainen)

¬ Kameran päähän integroitu lähetin mahdollistaa tarkan
kamerapään paikannuksen
¬ Kohdennettu vaurioiden korjaus

 Kameran kaapeli

¬ Paikantimen teleskooppipidike helpottaa paikannusta
lattialla tai kattoalueella

Pituus:

¬ Rasvaliidulla varustettu liitupidike suoraa merkintää varten
vaurioituneen alueen merkitsemiseen

30 m
sähköinen metrilaskuri

¬ Pitkäikäinen litiumioniakku

With the Wöhler video inspection app, you use
your smartphone or tablet as a second display.
The camera transmits all image and video data
to it via WLAN. Your colleague can then follow
the entire video inspection, even if he is positioned at the other end of the inspected pipe.
ŗ Display of live images in the app
ŗ Camera image settings, e.g. brightness, can
also be made via the app
ŗ Easy sending of image and video files to your
office address, the customer, the insurance
company, etc.
The monitor image can be sent to mobile
devices via WLAN and processed via the app.

wifi   

4

Äänikommentit videonauhoituksissa ovat myös mahdollisia.

¬ Elektroninen metrinlaskenta ja näyttö monitorissa

Cloud-download-alt Tietojen hallinta
Camera-home Wöhler pienoiskamerapää Ø 26

Vesitiivis kamerapää mahdollistaa mm. viemäreiden tarkastamisen.
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Peruspaketit

Wöhler VIS 500
Tarkastuskamera

Wöhler VIS 500
Tarkastuskamera

Ominaisuus

Salkkukamera

kaapelikamera

kamerapää

Ø 40 mm

Ø 40 mm

Wöhler VIS 500 -monitoriyksikkö

●

●

TFT-laajakuvavärimonitori ja 2 m:n liitäntäkaapeli (monitori irrotettavissa)

●

●

Häikäisysuojaus

●

Litium-ioniakku 6 h valmiusaika

●

USB-verkkolaturi USB-C-kaapelilla

●

Wöhler panorointi- ja kallistuskamerapää ⌀ 40, irrotettava

●

●

Sisäinen muisti 4 GB laajennettavissa USB-muistitikulla

●

●

Kameratanko Ø 6,5 mm / 30 m

●

Toimitussisältö

Kamerakaapeli 20 m

●

Vaihdettavat muovikupolit

●

Kaksiosainen salkku

●

Kuljetuslaukku XXL

●

Kantohihnajärjestelmä

●

Artikkeli no.
●
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●

11511 J

12362 J

= sisältää
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Tarvikkeet
Artikkelin numero

Teleskooppi

Artikkelin numero

Wöhler VIS -kameranpäille Ø 40 mm
Teleskooppiputki 1,6 m
joustavalla hanhenkaulalla kaikille kamerapäille, teleskooppiputken pituus.
0,9 - 1,6 m sekä 0,3 m:n hanhenkaula

7005 O

Teleskooppiputki 3,4 m
joustavalla hanhenkaulalla kaikille kamerapäille, teleskooppiputken pituus
0,9 - 3,4 m plus hanhenkaula 0,3 m

7024 J

Ohjaussarja 100
kamerapäähän Ø 40 mm jossa on leikkaus, suojaholkki, rullaohjain, ja keskitysharja

Kaikkien Wöhler VIS -kamerapäiden komponentit
Wöhler L 200 paikannin (vastaanotin)
muovikotelo, USB-virtalähde mikro-USB-kaapelilla, rasvakynä (12 kpl laatikko, keltainen)
teleskooppitanko ja kuulokkeet
Wöhler VIS-kameravaunu
Kamerapään pidike, säilytyslaukku Wöhler, vakautusholkki
valorenkaalle 26/40 (voidaan käyttää vain yhdessä lisävalon kanssa)

Kameran pidike
käänteistä katselua varten – Ø 40 mm:n kamerapää Wöhler VIS 3xx:lle (vain irrotettava
versio), ja Wöhler VIS 500
VIS-keskitysharja, Ø 20 cm
sopii kaikkiin kameratankoihin, voidaan kiinnittää suoraan kamerapään taakse

7430 J

2641 J

Kameran rullaohjain
sopii kamerapäille ja -sauvoille

3681 J

Wöhler valorengas 26/40 mm, irrotettava
kamerapäätä varten Ø 26 mm ja Ø 40 mm, vain irrotettaviin kamerapäihin, Valorengas,
jossa 18 valkoista LEDiä Ø 53 mm ulompi

8894 J

Lasikupu
kamerapäätä varten Ø 40 mm
Muoviset vaihtokupolit
kamerapäätä varten Ø 40mm, 10 kpl

3720 J

6888 J
3674 J
3675 J

Kaapelikela
3850 J

VIS-kameran päät

Kaapelikela
digitaalisella mittarilaskurilla, 20 m

15121 J

Kaapelikela
digitaalisella mittarilaskurilla, 30 m

15122 J

Wöhler kamerapää Ø 26 mm, irrotettava
joustava liitäntä kameratankoon, nahkasuojalaukun kanssa

8920 J

Wöhler kamerakaapeli
metrisellä merkinnällä, 20 m

9172 J

Wöhler kamerapää Ø 40 mm, irrotettava
panorointi ja kallistus, joustava liitäntä kameratankoon, nahkasuojalaukun kanssa

8930 J

Wöhler kamerakaapeli
metrisellä merkinnällä, 30 m

7812 J

Wöhler kamerakaapeli
metrisellä merkinnällä, 50 m

7845J

Wöhlerin kameran jatkokaapeli
metrisellä merkinnällä varustettuna, 10 m

8636 J

Komponentit Wöhler VIS Ø 26 mm:n kamerapäätä varten
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Suojaholkki
kamerapäähän Ø 40 mm jossa on leikkaus

Relining-sovitin
vain irrotettaviin versioihin Wöhler VIS 350 PLUS / 500

4753 J

4240 J

Ohjaussarja 70
Wöhler VIS -kamerapäähän Ø 26 mm, ohjausholkki suojahäkillä, keskitys
harja

3883 J

Ohjaushylsy
kamerapäähän Ø 26 mm

3827 J

Ohjaushylsy
suojahäkillä kamerapäätä varten Ø 26 mm

3847 J

Wöhler Light Ring 26/40 mm, irrotettava
Wöhler VIS-kamerapäille Ø 26 mm ja Ø 40 mm, vain irrotettaviin kamerapäihin,
Valorengas, jossa 18 valkoista LEDiä Ø 53 mm ulompi

8894 J

Wöhler Camera Viper
Wöhler Camera Viper
digitaalisella metrilaskurilla, vyöllä vyöpidike ja jalusta, työntötangolla 20 m / Ø 6 mm

7308 J

Wöhler Camera Viper
digitaalisella metrilaskurilla, vyöllä vyöpidike ja jalusta, työntötangolla 30 m / Ø 6 mm

7336 J

Wöhler Camera Viper
jossa on digitaalinen metrilaskuri, vyökiinnike ja jalusta, työntötangolla 20 m / Ø 6,5 mm

7302 J

Wöhler Camera Viper
jossa on digitaalinen metrilaskuri, vyökiinnike ja jalusta, työntötangolla 30 m / Ø 6,5 mm

7301 J

Wöhler Camera Viper
digitaalisella metrilaskurilla, hihnatelineellä ja jalustalla, työntötangolla 20 m / Ø 7 mm

7309 J

Wöhler Camera Viper
digitaalisella metrilaskurilla, hihnatelineellä ja jalustalla, työntötangolla 30 m / Ø 7 mm

7307 J
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