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PASI INSPECTIE CAMERA                     
 
Op basis van jarenlange ervaring in het ontwerpen en produceren van inspectie systemen voor 
waterputten heeft PASI een compacte camera ontwikkeld voor een snelle inspectie op locatie. De 
camera is een lichtgewicht systeem dat effectief en eenvoudig te gebruiken is.  
 
 
  

 
 
 
Een volledig PASI inspectie camerasysteem bestaat uit het volgende:  
 

 haspel en camera (waterdicht tot 35 bar) 
 besturing met geïntegreerd LCD scherm 
 acculader 
 USB 2.0 aansluiting en microfoon aansluiting 
 Software en USB-kabel voor de weergave en registratie van foto's, films en audio op een 

externe laptop. 
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TECHNICAL DATA:                
 

Camera   
Diameter 40mm 
Lengte 150 mm 
Sensor  CCD 1/3’’ 
Resolutie 640 x 480 pixels 
Minimaal vereiste lichtsterkte 1 lux 
Licht  6 hoge intensiteit leds 
Waterdichte bescherming tot 350 m (IP68) 

 
Monitor  
Beeldscherm 7’‘ TFT LCD 
Beeld 16:9 
Resolutie 480 x RGB x 234 x Stripe 
Systeem NTSC/PAL 

 
Bedieningspaneel  
Accu 12V accu, voor maximaal 6 uur gebruik in het veld 
Digitale uitgang geïntegreerde USB 2.0 en microfoon voor video en audio 

commentaar rechtstreeks naar externe PC 
Analoge video uitgang BNC connector 
Gewicht 5 kg 
Afmetingen 27cm x 25cm x 18cm 

 
Beschikbare modellen  
Camera met 50 m kabel Haspel afmetingen: 26x28x31cm - 7 kg 
Camera met 100 m kabel Haspel afmetingen: 26x28x31cm - 8 kg 
Camera met 150 m kabel Haspel afmetingen: 36x28x31cm - 9,5 kg 
Camera met 200 m kabel Haspel afmetingen: 36x28x31cm - 10,5 kg 
Camera met 300 m kabel Haspel afmetingen: 46x28x31cm - 13,4 kg 
Camera met 400 m kabel Haspel afmetingen: 46x28x38cm - 17,4 kg 
Camera met 500 m kabel Haspel afmetingen: 46x28x38cm - 20 kg 
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CAMERA toebehoren                             
 
Transportkist voor camera haspel 
 
Transportkist voor 50m - 100m haspel 
LxBxH: 34cm x 40cm x 33cm - Gewicht: 6,5 kg 
 
Transportkist voor 150m - 200m haspel 
LxBxH: 41cm x 40cm x 33cm - Gewicht: 7,3 kg 
 
Transportkist voor 300m haspel 
LxBxH: 52cm x 43cm x 33cm - Gewicht: 9 kg 
 
Transportkist voor 400m - 500m haspel 
LxBxH: 57cm x 43cm x 33cm - Gewicht: 10,4 kg 

 

 
 

Verstelbaar centreer apparaat  
 
Ø80-260mm 
    

 
90° zicht mogelijkheid  
 

Direct aan de camera te monteren  

 
 

Tripod 
 
Voor boven de opening van de bron 
 

 

Katrol 
 
Om direct aan de opening / buis van de bron vast 
te maken 

 
 
 


