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DIAGNOSZTIKA, ELLENŐRZÉS ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

micro CA-300 vizsgálókamera

A dokumentáció könnyen elkészíthető az új RIDGID® micro CA-300 vizsgálókamerával, 
a microEXPLORER® következő fejlesztésével. Könnyen rögzíti még a nehezen elérhető területeken lévő 
problémákról készült képeket és videókat is, s elmenti ezeket a belső memóriában (235 Mb) vagy a 
mellékelt 4 GB-os SD-kártyán. Kényelmes pisztoly markolatos kivitel, nagy képernyő és négy fényes 
LED-del ellátott robosztus galvanizált alumínium kamerafej könnyíti meg az elérhetetlen észlelését és 
diagnosztizálását. A még jobb tulajdonságok, például a képforgatás és a digitális zoom tökéletes képet 
ad. A cserélhető 3,7 V-os lítium ionos akkumulátor mellett a micro CA-300 áramellátása a mellékelt 
AC adapterrel is biztosítható, ami ideális időigényes (lefolyó) vizsgálatok esetén, vagy ha egyszerűen 
csak lemerül az akkumulátor.

Műszaki adatok
• Kijelző ..................................3.5" Színes LCD (320 x 240 felbontás).
• Kamerafej ............................Alumínium kivitel 17 mm átmérő.
• Világítás ...............................4 állítható LED.
• Kábelhossz ...........................3' (90 cm), opcionális hosszabbítókkal 30'-re (9 m) hosszabbítható.
• Video kimenet ......................3' (90 cm) RCA kábel (mellékelve).
• Vízálló ..................................Kamera és és kábel, megfelelően összeszerelve 10'-ig (3 m).
• Áramforrás...........................3.7 V lítium-ionos akkumulátor / 5 V AC adapter. 
• Kép/video ............................JPEG / AVI (640 x 480 felbontás).
• Képforgatás .........................4 x 90˚. 
• Digitális zoom:  ....................Igen.
• Belső memória .....................Igen, 235 mb.
• SD-kártya .............................Max. 32 GB (4 GB-os kártya mellékelve).
• Hangrögzítő .........................Igen, beépített.

Hangszóró ............................Igen, beépített.
Fejhallgató ...........................Igen, beépített.

• Tartozékok ............................tükör, kampó és mágnes.
• Súly ......................................1.7 lbs. (0,76 kg).

Kat.sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
40613 micro CA-300 vizsgálókamera 5.5 2,5
37103 17 mm-es csere képalkotó 0.7 0,3
37098 6 mm-es képalkotó 1 m-es kábellel 0.24 0,1
37093 6 mm-es képalkotó 4 m-es kábellel 0.9 0,4
31128 Univerzális 3'-es (90 cm) kábel toldat 0.75 0,3
37113 Univerzális 6'-es (180 cm) kábel toldat 1.5 0,68
37083 micro CA-300 3.7 lítium-ionos akkumulátor 0.24 0,1
37088 micro CA-300 230 V töltő 0.24 0,1
37123 micro CA-300 kampó/mágnes/tükör 0.24 0,1
40453 micro CA-300 áramforrás adapter 0.24 0,1

Most micro CA-300-hoz és micro CA-100-hoz 
is kapható: rugalmas 6 mm-es képalkotó fej, 
1 méteres vagy 4 méteres kábellel (lásd 11.20 oldal)
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