DEHNcheck AMS-kamera

Inspektionskamera för installationer
upp till 123 kV

Enkla och snabba inspektioner på ställverk – även på
svåråtkomliga delar

Underlättar arbetet:
Med DEHNcheck-kameran blir
regelbundna kontroller på lågoch mellanspänningsinstallationer
lättare: Svåråtkomliga delar
kan lättare nås med
ﬂexibelt manöverhuvud.

Upptäcker fel och brister:
DEHNcheck-kameran gör det
möjligt att övervaka anläggningens
skick utan större ansträngning.
T.ex. kan kvarglömda verktyg
vid underhållsarbete hittas med
hjälp av foton och ﬁlmer, som
kan sparas.

Ökar säkerheten:
Bilder på anläggningen överförs
från DEHNcheck-kameran till en
smartphone eller surfplatta via
WLAN. Detta säkerställer att
elektrikern inte behöver komma
in i spänningssatt område.

Sparar tid:
Spänningen behöver inte
kopplas bort vid inspektion.
Anläggningens skick kan
utvärderas med hjälp av foton
och ﬁlmer och eventuella
åtgärder kan dokumenteras
och utföras.
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DEHNcheck AMS-kamera
Inspektionskamera för installationer
upp till 123 kV

Pålitlig inspektion och enkel användning tack vare WLAN
DEHNcheck kamera är en komplett uppsättning i väska.
Den består av kamera med batteri, USB-kabel, smartphone-fäste,
isolerad kapsling, adapter med universalkoppling och transportväska.
• För visuell inspektion av anläggningar med märkspänningar upp
till 123 kV / 15 till 60 Hz
• För dokumentation av anläggningens skick
• Anläggningen behöver inte kopplas från
• Trådlös styrning av kameran via smartphone eller surfplatta

*

SET DIGIK
Standad
r
Kamera

Väskans storlek

Art. nr. 69766390

HG ZK 230

Baserad på EN 50508
18,2 megapixlar
Vidvinkelobjektiv med 10x optisk zoom
Optisk bildstabilisering
Autofokus
Appen PlayMemories Home
Inbyggd Wi-Fi
Micro-USB 2.0-anslutning
HD-videoinspelning i MP4-format
Har plats för Micro SD-kort
Temperaturområde: 0 °C … +40 °C
Material: Plast
Vikt komplett kamera: 373 g

Art. nr. 69766393
Handtag* med universalkoppling
upp till 1000 VAC / 15 till 60 Hz
och 1500 VDC
* Ingår ej i leverans

Mer information om
DEHNcheck kameran och
tillbehören:
www.dehn-international.com/en/wirelessinspection-camera

*

* Ingår ej i leverans

395 x 290 x 105 mm

För information om våra registrerade varumärken, besök www.dehn-international.com/en/our-registered-trademarks.
Vi tar inget ansvar för tekniska förändringar, tryckfel och fel. Illustrationer är inte bindande.
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