
f o r  P r o f e s s i o n a l s

Wspaniałe obrazy  
i filmy wideo  
z rur i kanałów.

REMS CamSys



Do rur (40) 50 – 150 mm,
kanałów, kominów, innych pustych przestrzeni. 

Kolorowy wyświetlacz TFT-LCD. 
Gniazdo dla karty SD. 
Elektroniczne zliczanie metrów.  
Zasilanie akumulatorowe i z sieci.
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REMS CamSys – wspaniałe obrazy i filmy wideo  
z rur i kanałów. 

REMS CamSys to super lekki, wizyjny system kontroli do niedrogich inspekcji i analizy uszkodzeń rur. kanałów, kominów i innych  

pustych przestrzeni oraz inspekcji po czyszczeniu rur i do odbioru nowych instalacji i napraw. Niewielki ciężar jednostki sterującej  

wynoszący zaledwie 0,4 kg pozwala na zastosowanie wszędzie na miejscu,  także w szczególnie ciasnych miejscach. Kolorowy  

wyświetlacz 3,5" wykorzystujący najnowocześniejszą technologię TFT-LCD o wyśmienitej jakości obrazu oraz filmów, które  można 

zapisać na karcie SD w celu łatwego udokumentowania wyników inspekcji. Zasilanie akumulatorowe i z sieci.

1  Jednostka sterująca z kolorowym monitorem  
TFT-LCD 
Jednostka sterująca z kolorowym monitorem 3,5"  
w najnowocześniejszej technologii TFT-LCD dla dosko-
nałych zdjęć i filmów wideo, przekątna ekranu 89 mm, 
320  ×  240 pikseli. 

2  Stabilna, odporna na uderzenia obudowa z tworzywa 
sztucznego, zabezpieczona przed wodą rozpryskową. 
Najmniejsze gabaryty: 172  × 121  ×  58 mm. 

3  Przyciski do ustawienia natężenia światła głowicy  
kamery kolorowej. Podgląd pełnoekranowy, 2-krotny 
zoom, możliwość 4-krotnego obrotu obrazu.  

4  Gniazdo na kartę SD. 

5  Głębokość wsunięcia kamery jest zapisywana na  
zdjęciach i filmach, możliwy jest również zapis daty  
i czasu nagrania. Podczas nagrywania filmu mogą być 
wykonane dodatkowe zdjęcia, które nie mają wpływu  
na nagranie wideo. Możliwość natychmiastowego  
odtworzenia zapisanych nagrań lub przeniesienia ich  
na karcie SD do innych urządzeń. Podczas odtwarzania 
zapisanych filmów wideo na monitorze kolorowym  
jednostki sterującej mogą być później także wykonane 
zdjęcia z filmu wideo. 

6  Jednostka sterująca połączona 2-metrowym kablem  
z zestawem kamera-kabel, odłączanym dla ułatwienia 
czyszczenia zestawu kamera-kabel. 

7  Wtykowo-gwintowane przyłącza do beznarzędziowej  
wymiany zestawów kamera-kabel i jednostki sterującej. 

8  Gniazdo USB do bezpośredniego połączenia  
z PC lub laptopem. 

9  Gniazdo wyjściowe wideo typu Composite-Video  
PAL/NTSC do podłączenia zewnętrznego ekranu. 

10  Przyłącze zasilacza sieciowego/ładowarki 100 – 240 V 
do akumulatorów litowo-polimerowych.

11  Technologia litowo-polimerowa.  
Jednostka sterująca ze zintegrowanym akumulatorem  
litowo-polimerowym 3,7 V, 4,0 Ah. Mocny i lekki. Zasilacz/
Ładowarka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 15 W, ze złączem 
USB i kablem USB do podłączenia do zasilacza/łado-
warki, laptopa lub innego źródła zasilania. Maksymalna 
wydajność aku mulatora bez efektu pamięci.

12 Specjalna kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczości 
Specjalna kamera kolorowa o wysokiej rozdzielczości  
Ø 25 mm z czujnikiem obrazów CMOS z 8 bardzo jasnymi, 
białymi diodami świetlnymi LED z nastawnym natężeniem 
oświetlenia do 1700 mcd i skoncentrowanym kątem pro-
mieniowania zapewnia doskonałe obrazy kolorowe przy 
jednocześnie jasnym oświetleniu. Niskie zapotrzebowanie 
na światło dzięki bardzo wysokiej światłoczułości (0,1 Lux). 

13 Stała ogniskowa i specjalny obiektyw szerokokątny 90°, 
także do rozpoznania najmniejszych szczegółów. 

14 Wymienialne zestawy kamera-kabel Color

15 Wyjątkowo mała, zaokrąglona głowica kamery Ø 25 mm, 
wodoszczelna do 20 m (0,2 bar/2 MPa/29 psi) ze zwężo-
ną, bardzo elastyczną sprężyną, do łatwego przesuwania 
także przez kilka łuków rurowych. 

16 Głowica kamery ze stabilną wymienną pokrywą  
ochronną z osadzoną szybą ze szkła mineralnego.  

17 Kabel łatwo przechodzący przez łuki wykonany techniką 
hybrydową, z rdzeniem z włókna szklanego, przewody 
danych i płaszcz z tworzywa sztucznego, bardzo stabil-
ny, duża trwałość. 

18 Kosz kablowy masywny, powleczony proszkowo,  
 do czyszczenia. 

19 Bęben z koszem obrotowym do łatwego nawijania i odwi-
jania kabla wsuwanego z czujnikiem do elektronicznego 
zliczania metrów.
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REMS CamSys
REMS CamSys Set S-Color
Elektroniczny system kontroli z kamerą do korzystnej cenowo kontroli i analizy uszkodzeń.  
Dokumentacja zdjęć i filmów wideo na karcie SD z podaniem daty i godziny. Jednostka sterująca 
w technologii mikroprocesorowej, z 3,5” kolorowym wyświetlaczem LCD TFT, gniazdem dla kart SD, 
gniazdem USB, gniazdem wyjściowym wideo PAL/NTSC, zintegrowanym akumulatorem litowo-
-polimerowym 3,7 V, 4,0 Ah, w stabilnej, odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego, 
zabezpieczona przed rozbryzgami wody. Przewód połączeniowy 2 m jednostki sterującej do  
zestawu kamera-kabel, zasilacz/ładowarka 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 15 W, karta SD 4 GB,  
kabel USB, w stabilnej walizce. Zestaw kamera-kabel S-Color ze specjalną kamerą kolorową  
o wysokiej rozdzielczości Ø 25 mm z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwanym.

REMS CamSys Set S-Color 10 K  
Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem długości, bardzo elastyczny, w koszu kablowym.  
Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm, kanałów, szybów, kominów  
i innych pustych profili. 
  Nr art. 175008 R220#  

REMS CamSys Set S-Color 20 H  
Kabel wsuwany Ø 4,5 mm 20 m, bardzo elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem  
metrów. Do małych średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm, kanałów, szybów, 
kominów i innych pustych profili. 
  Nr art. 175007 R220#  

REMS CamSys Set S-Color 30 H  
Kabel wsuwany Ø 5,4 mm 30 m, elastyczny, na bębnie, z elektronicznym zliczaniem metrów.  
Do rur Ø 50–150 mm, kanałów, szybów, kominów i innych pustych profili.  
  Nr art. 175010 R220#  

Akcesoria
Zestaw kamera-kabel S-Color 10 K ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości 
Ø 25 mm z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwanym Ø 4,5 mm 10 m z oznaczeniem dłu-
gości, bardzo elastyczny, z przyłączem do jednostki sterującej, w koszu. Do małych średnic i 
ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm.  Nr art. 175016 R#   

Zestaw kamera-kabel S-Color 20 H  ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości 
Ø 25 mm z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwanym Ø 4,5 mm 20 m, elastycznym,  
na bębnie, z elektro nicznym zliczaniem metrów i przyłączem do jednostki sterującej. Do małych 
średnic i ciasnych łuków rurowych Ø (40) 50 – 150 mm.  Nr art. 175012 R#   

Zestaw kamera-kabel S-Color 30 H ze specjalną kamerą kolorową o wysokiej rozdzielczości 
Ø 25 mm z czujnikiem obrazu CMOS i kablem wsuwanym Ø 5,4 mm 30 m, elastycznym, na 
bębnie, z elektro nicznym zliczaniem metrów i przyłączem do jednostki sterującej.  
Dla Ø 50 – 150 mm.  Nr art. 175011 R#   

Korpus prowadzący Ø 62 mm S-Color/S-Color S  Nr art. 175057 R#  

Korpus prowadzący Ø 100 mm S-Color/S-Color S  Nr art. 175058 R#  

Pokrywa ochronna S-Color/S-Color S z szybą  
ze szkła mineralnego, pierścieniem uszczelniającym  Nr art. 175026 R#  

G
Ö

01
20

18
09

40
94

P
O

LO
P 

· P
ro

du
ce

nt
 z

as
trz

eg
a 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 w

pr
ow

ad
ze

ni
a 

zm
ia

n.
 ©

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
8 

by
 R

E
M

S
 G

m
bH

 &
 C

o 
K

G
, W

ai
bl

in
ge

n.
 

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Sprzedaż tylko poprzez handel  
specjalistyczny.

REMS POLSKA Sp. z o.o.
Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Telefon +48 61 654 09 00
Telefax +48 61 654 09 05
E-Mail: POL@rems.de
www.rems.de


