OVER CAMTRONICS

I n n ova t i eve c a m e r a s o l u t i o n s

Productlijn rioolcamera’s

Camtronics is gespecialiseerd in het ontwikkelen en
produceren van innovatieve riool camerasystemen.
Camtronics levert een complete productlijn rioolcamera’s en verkoopt deze wereldwijd.

Innovatie

MiniFlex

Inspector 36

Inspector 48

Inspector ZRK70

Inspector MW25

Door onze voortdurende innovatie zijn wij in staat om
onze camerasystemen continu aan de laatste eisen van
extreme werkomgevingen te laten aansluiten. Hierdoor
zijn onze camerasystemen een essentieel onderdeel van
een hoogwaardige inspectie.

Eigen ontwikkeling en
fabricage
Wij ontwikkelen en produceren onze inspectiecamera's
volledig zelf in onze werkplaats en kunnen daardoor
met een grote flexibiliteit inspelen op de toenemende
eisen van de markt. Camtronics is uw partner voor klant
specifieke oplossingen voor rioolcamera's en inspectiecamera's.

Service en reparatie
Uiteraard houdt het voor ons niet op nadat u één van
onze producten heeft aangeschaft.
Onze eigen service afdeling staat u bij met snelle
reparaties. Daarbij hebben wij altijd huursystemen voor
u klaar staan, zodat uw stilstand beperkt wordt.

98328021 19052016

Contact
Camtronics BV
Ekkersrijt 3209
5692 CG Son (Eindhoven)
Nederland

de bochten kampioen

Service Punt Bingen
Am Ockenheimer Graben 40
55411 Bingen
Deutschland
T: +31 499 49 45 90
E: info@camtronics.nl
www.camtronics.nl
www.camtronics.nl

Cassette-vorm
I n n ova t i e f o n t we r p
De traditionele haspel met koffer is omgebouwd tot
één cassette, daardoor is het geheel een zeer
compacte eenheid.

De bochten kampioen
De MiniFlex is speciaal ontwikkeld voor het inspecteren van buizen
en leidingen in sanitaire ruimtes zoals badkamers, keukens en
toiletruimtes met kleinere diameters (32mm t/m minstens 100mm).
Door de conische vorm van het tussenstuk, wordt het eenvoudig de
camerakop door vele bochten van 90 graden te duwen. De kogelvormige camerakop zorgt ervoor dat u ook nog in grotere
afvoeren een goed camerabeeld heeft. De kabellengte is 15m,
optioneel zijn langere lengtes en geleiders leverbaar.

Ergonomische
behuizing
Compact, licht en sterk
De behuizing is gemaakt van een hoge kwaliteit
kunststof met rubberen stootdoppen. Daardoor is
deze robuust en stootvast. De gevoelige delen zijn
waterdicht en bevinden zich afgeschermd in het
midden van de constructie. De trommel met kabel is
open, zodat de kabel eenvoudig gereinigd kan
worden. Hierdoor geniet u van een groot gebruikersgemak en is de Miniflex zeer goed op te bergen.

Beeldscherm

TFT 5.6” met digitale opname
Het beeldscherm heeft een geïntegreerde opname
mogelijkheid van video en foto op SD (USB) kaart.
De bediening hiervan is zeer eenvoudig. De Miniflex
heeft standaard een voorziening video-out, zodat u
deze altijd kunt aansluiten op een eigen monitor,
laptop etc.

Standaard zeer compleet
I n c l u s i e f m e e rd e re o p t i e s

Uniek conisch tussenstuk voor vele haakse bochten
Kogelvormige camerakop
Voor leidingen van 32 t/m minstens 100mm
Speciale lens met grote kijkhoek (100°)
Zender 512Hz
Meterteller
Datum en tijd
Tekstschrijver
Accu, werking 7 uur
Digitale recorder

Duwkabel met tussenstuk; uitwisselbaar door gebruiker

