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Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garantioplysninger og supplerende anvisninger“  

grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge med  

apparatet, hvis dette overdrages til en ny ejer.
!

Funktion / anvendelse

PipeControl-LevelFlex-kameraet er en kameraenhed med integreret selvnivellering for tilslutning til  

basisenheden VideoControl-Master. Den positionerbare spindel med 30 m-kabellængde muliggør  

inspektion over store afstande. Sammen med basisenheden sendes der farvevideobilleder til displayet  

til kontrol af vanskeligt tilgængelige steder som fx i hulrum, skakte, i murværk eller i varme- og  

ventilationssystemer.

1 Monteringsskrue til  
VideoControl-Master

2 Holder til  
VideoControl-Master

3 Stilleskruer

4 Tilslutning til styrekabel

5 glasfiberforstærket  
skubbekabel, 30 m

6 fleksibel spiralfjeder

7 Kamerahoved med 
12 kraftige LED‘er

8 Styrekabel

9 integreret metertæller

1 Længde foranstaltning

PipeControl-LevelFlex-Camera har en integreret metertæller.  

Det afrullede metertal vises på displayet på basisenheden  

VideoControl-Master (se figur). Ved hjælp af basisenheden  

kan man foretage indstillinger; se: VideoControl-Master,  

afsnit 8.6 Længde foranstaltning.

2012/01/05 12:50:28

CAMERA

0 cm X 1.0

5

4

1

2

3

8

6

7

9



PipeControl-LevelFlex-Camera

1.1

Menu

Autom. Sluk  

Ingangskilde

Længde foranstaltning  

Videoudgang

Slet alt

Længde foranstaltning

Reset  

Unit

Deaktiver / Aktivér

Funktioner metertæller

Reset:

Slet måling

Enhed:

Skift måleenhed (cm / inch)

Aktiver / Deaktiver:

Slå metertæller til/fra

Hanstikkets følsomme kontaktstifter kan kun indsættes i det pågældende hunstik i denne  

position og kan blive beskadiget, hvis de anbringes forkert eller ved kraftanvendelse.!

< 5 cm > 60 cm

5 - 60 cm

Objekter, der ligger langt uden for fokusområdet, kan forekomme uskarpe.

2 Dybdeskarphedsområde

PipeControl-LevelFlex-Camera giver skarpe billeder i området 5 - 60 cm foran kamerahovedet.

3 Tilslutning styrekabel

Når man skruer styrekablet fast til PipeControl-LevelFlex-Camera og  

basisenheden VideoControl-Master, skal man kontrollere, at pilen  

på tilslutningsstikket peger på rillen i det pågældende apparat.



4 Skubbekabel rulles ind

Man sikrer, at skubbekablet oprulles rent,  

ved at skubbe det gennem haspen.

Kablet bør ikke oprulles ved at dreje haspen.!

Anmærkninger vedr. anvendelsen

• Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden for de givne specifikationer.

• Det er vigtigt, at man sørger for, at PipeControl-LevelFlex-Camera ikke kommer i kontakt med kemikalier,  

strøm, bevægelige eller varme genstande. Dette kan ødelægge apparatet og desuden medføre  

alvorlige personskader på operatøren.

• Kamerahovedet er ikke syrebestandigt eller ildfast.

• Apparatet må ikke tages i brug i omgivelser med eksplosive gasser eller dampe.

• PipeControl-LevelFlex-Camera må ikke anvendes til medicinske undersøgelser/personundersøgelser.

• Apparatet er ikke beregnet til måling i nærheden af farlig spænding. Derfor skal man altid sikre sig,

at der ikke er spænding i ledende dele, når man foretager målinger i nærheden af elektriske anlæg.

Den spændingsfri tilstand og sikring mod genstart skal sikres med passende foranstaltninger.

• Man skal rengøre skubbekablet med en fugtig klud, inden det rulles op.

• Når man rengør spindlen, skal man såvidt muligt lade stikkontakterne være forbundet med kablet.

• Man sikrer, at skubbekablet oprulles rent, ved at skubbe det gennem haspen. Kablet bør ikke oprulles

ved at dreje haspen.
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Tekniske Data Forbehold for tekniske ændringer. 06.16.

Kameratype CMOS-billedsensor

Kamerahoved ø 31 mm, vandafvisende

Beskyttelsesklasse IP 68 (Dykningsdybde 20 m, 1h)

Opløsning kamera 640 x 480 pixel

Synsfelt 71°

Dybdeskarphedsområde 5 ... 60 cm

Diodelampe Risikogruppe 0 (fri gruppe) iht. EN 62471

Spindel-diameter 39 cm

Kabeldiameter 5,8 mm

Kabellængde 30 m

minimal bukkeradius 70 mm

Nøjagtighed metertæller ± 2 cm

Arbejdstemperatur -10 … 60°C

Opbevaringstemperatur -20 … 70°C

Vægt (uden tilbehør) 4,7 kg

Mål (B x H x L) 435 mm x 410 mm x 256mm

EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold  

til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:

www.laserliner.com/info

http://www.laserliner.com/info


SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co.KG  

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg,Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com

8
.0

8
4
.9

6
.2

2
.1

 /
R

ev
.0

61
6

PipeControl-LevelFlex-Camera

mailto:laserliner@umarex.de
http://www.laserliner.com/

