
Minden szem előtt van 
tartva: a Cable Scout Cam 
vizsgáló kamerával

Cable Scout Cam 
A Cable Scout Cam egy professzionális HD felbontású WiFi vizsgáló 
kamera, amely 10 méter távolságig elhelyezkedő tárgyak felülvizsgálására 
lett kifejlesztve. Ez az eszköz lehetővé teszi a videoképek valós időben 
történő továbbítását, illetve általa lehetséges képek és videók készítése 
szűk helyeken, amelyeket másképp nehezen lehetne szemügyre venni. 
Ez a termék kompatibilis Android, iOS, Windows és MAC operációs 
rendszerekkel.

Fő tulajdonságok és alkalmazási területek
 
• Vezeték nélküli kép és videó továbbítás WiFi segítségével
• Díjmentes alkalmazás Android és iOS rendszerekhez
• Rendszer kompatibilitás: Andrid, iOS, Windows, Mac
• IP besorolás: IP68 (szonda)
• Megfigyelési fok: 70°
• Felbontás: 2,0 megapixel
• Különleges méret: 10 m
• Kábeltípus: félmerev szerkezetű
• Fókusztávolság: 4-8 cm
• Kamerafej mérete: 8 mm
• Frekvencia: 2,4 GHz
• LED fény: szabályozható

Tartalom/Tartozékok: kampó, mágnes, tükör és vízálló tető

TÍPUS Termékszám

Cable Scout Cam 897-90060

Új



Cable Scout+

•  Multifunkcionális eszköz a szakszerű kábeltelepítéshez

•  Időtakarékos kábeltelepítés még a leghátrányosabb

   környezeteken belül is

• Üvegszállal megerősített üvegszálas rúdak

• Húzóerő 200 kg-ig

•  Különböző készletek, amelyek egy tartós táskát és tartozékokat 

tartalmaznak

TÍPUS Leírás

Tartalom
Üvegszál 

erősítésű rúd
Kapacitás

(m)
Tartalom

Tartozékok Termékszám

CS-SB
Alapkészlet - megfelelő egyszerű 

kábeltelepítések elvégzéséhez
10 x 1 m (fehér) 10,0 m

15 cm-es rugalmas behúzó (fehér), 
adapter, nagy kampó, mini szem

897-90000

CS-SD
Luxus készlet - alkalmazható öszetett 

telepítési folyamatoknál

2 x 1 m (fehér)
6 x 1 m (piros)
2 x 1 m (kék)

10,0 m

15 cm-es rugalmas behúzó (fehér), 
gyűrű, adapter, nagy kampó, vezető 

szem, lapos és kúpos vég, lámpa, 
mágnes

897-90001

CS-SH
Mini készlet - kiegészíti a szerszámos 

táskákat

1 x 40 cm (fehér)
2 x 40 cm (piros)
1 x 40 cm (kék)

1,6 m
40 cm-es rugalmas behúzó (fehér), 
kúpos vég, kicsi kampó, mini szem

897-90003

A technikai módosítás jogát fenntartjuk.

Az Ön előnye a 
kábelhúzási 
folyamaton belül: 
Cable Scout+
kábelhúzó


