
DEHNcheck kamera
Vizsgáló kamera villamos berendezésekhez 36 kV-ig

Kapcsolóberendezések egyszerű és gyors felülvizsgálatának elvégzése –  
még nehezen hozzáférhető villamos installációs részeknél is

Növeli a biztonságot:
A vezeték nélküli kapcsolaton ke-
resztül (WiFi) a DEHNcheck kame-
ra a kapcsolóberendezésről készí-
tett "élő"-képeket elküldi az okos-
telefonra vagy táblagépre anélkül, 
hogy a szakképzett villanyszerelő-
nek be kellene lépnie a villamos 
berendezést körülvevő veszélyes 
övezetbe.

Megkönnyíti a munkavégzést: 
A közép- és kisfeszültségű villamos 
berendezések időszakos felülvizs-
gálata a DEHNcheck kamerával 
egyszerűbb: a nehezen megköze-
líthető villamos installációs részek 
könnyen elérhetővé válnak a 
rugalmasan használható munkafej 
segítségével.

Az addig nem látható részeket 
láthatóvá teszi : A DEHNcheck ka-
merával a villamos berendezések 
állapota egyszerűen felülvizsgálha-
tóvá válik anélkül, hogy különö-
sebb erőfeszítéseket kellene tenni. 
Fotó és videó felvételek segítségé-
vel felfedezhetők a karbantartás 
során villamos berendezéseken fe-
lejtett szerszámok. 

Időt takarít meg:
Nem szükséges az üzem leállítása a 
felülvizsgálat idejére. A fényképes 
és videó felvételek alapján megál-
lapítható a villamos berendezés 
állapota és a szükséges intézke-
dések leegyeztethetők.
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Biztonságos felülvizsgálat és egyszerű kezelés a vezeték nélküli kapcsolatnak 
köszönhetően 
A DEHNcheck kamera egy teljes készlet bőröndben. A készlet 
akkumulátoros kamerából , USB-kábelből, okostelefon tartóból, 
kamera házból, fogazott csatlakozó rendszerrel rendelkező 
adapterből és bőröndből áll a szállításhoz.
• villamos berendezések szemrevételezéses felülvizsgálatához

36 kV névleges feszültségig / 15-től 60 Hz-ig
• a villamos berendezés lekapcsolása nem szükséges
• a berendezés állapotának dokumentálásához
• vezeték nélküli kapcsolat a kamera és az okostelefon 

vagy a táblagép között

HG ZK 230 Cikksz. 766 393

markolat* fogazott csatlakozó 
rendszerrel 1000 V AC-ig / 15-
től 60 Hz-ig és 1500 V DC  
* a készlet nem tartalmazza

SET DIGIK Cikksz. 766 390

Szabvány Megfelel az MSZ EN 50508:2009 szabványnak

Kamera 18,2 Megapixel
nagylátószögű lencse 10-szeres optikai zoommal 
optikai képstabilizátor
autófókusz
PlayMemories Home App
beépített Wi-Fi
Micro-USB 2.0-csatlakozás
HD-videó felvétel MP4 formátumban
hőmérséklet-tartomány: 0 °C ... +40 °C
anyag: műanyag

Bőrönd mérete 395 x 290 x 105 mm

A védjeggyel ellátott termékeinkhez ("registered trade marks") kérjük keresse meg  www.dehn.de/de/unsere-
eingetragenen-marken című weboldalt. A műszaki változtatásokért, tévedésekért, nyomdahibákért felelősséget nem 
vállalunk. Az illusztrációk kötelezettségek nélkül kerültek bemutatásra.

*a készlet nem tartalmazza 
a markolatot és a szigetelő-
rudat.

*

*
További tájékoztatás a 
kameráról és tartozékairól:  
www.dehn.de/de/
drahtlose-inspektions-
kamera




