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explorer
urządzenie inspekcyjne

EXPLORER – to urządzanie do inspekcji miejsc trudnodostępnych 
i niebezpiecznych. W zastosowaniach służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo i porządek może być wykorzystywany m.in. do: 
rozpoznania podwozi samochodowych, szybów wentylacyjnych, 
studzienek kanalizacyjnych, korytarzy technicznych czy innych 
miejsc poddawanych kontroli.
EXPLORER składa się ze zdalnie sterowanej kamery i wysięgnika 
teleskopowego o długości operacyjnej od 1 do 1,85 m. 

W zależności od potrzeb użytkowników, do kamery można stosować także 
wysięgnik prosty o długości do 4,8 m lub wysięgnik o regulowanym kącie 
nachylenia o długości do 2,8 m.
Istnieje także możliwość zastosowania kamery endoskopowej  
o średnicy 5,5 mm podłączanej bezpośrednio do modułu wyświetlacza.  
Dzięki wbudowanym w głowicę kamery oświetlaczom Explorer może 
pracować w różnych warunkach oświetlenia. 



Kamera ruchoma:
• Przetwornik      1/4” CMOS (5MP), Auto fokus (5 cm-100 m)
• Rozdzielczość maksymalna wideo   1280 x 720 pikseli (HD)
• Rozdzielczość maksymalna zdjęcia   2592 x 1944 pikseli
• Kat widzenia kamery    60°
• Oświetlacze LED    4 szt. światła białego (5 W)
• Zakres ruchu     ±120°
• Stopień ochrony modułu kamery obrotowej   IP54

Końcówka kamery ruchomej (typu gęsia szyja) ma możliwość zmiany położenia i orientacji w każdej płaszczyźnie
Moduł kamery ruchowej wyposażony jest w sprzęgło zabezpieczające przed uszkodzeniem układu napędowego

Kamera endoskopowa
• Przetwornik      1/9” CMOS
• Rozdzielczość maksymalna   640x480 pikseli
• Kat widzenia kamery    60°
• Oświetlacze LED    6 szt. światła białego (0,5 W)
• Średnica kamery    5,5 mm
• Długość przewodu    1m, 2m, 3m, 5m
• Stopień ochrony kamery endoskopowej   IP67, możliwość zanurzenia w wodzie do głębokości 1 m

Moduł wyświetlacza
• Wielkość wyświetlacza (przekątna)  5,1”
• Rodzaj wyświetlacza    Super AMOLED dotykowy 10-punktowy
• Rozdzielczość wyświetlacza   2560 × 1440 pikseli
• Jasność wyświetlacza     371 cd/m2

• Pamięć wbudowana    32 GB1

• Stopień ochrony modułu wyświetlacza   IP54

Możliwość montażu modułu wyświetlacza na wysięgniku, przedramieniu lub w uchwycie na szyję

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego umożliwią:
• Sterowanie kamerą ruchomą
• Włączanie/wyłączanie i regulacja intensywności oświetlaczy.
• Wykonanie zrzutu obrazu „printscreena”
• Nagrywanie
• Otagowanie zdjęć i nagrań wideo dowolnym tekstem, datą oraz stepem czasowym.
• Regulacje ustawień kamery (rozdzielczość ekspozycja, fokus)

Wysięgniki:
• Długość wysięgnika z kamerą ruchomą wersja krótka od 1,0 m do 1,85 m ciągła regulacja (4 segmenty)
• Długość wysięgnika z kamerą ruchomą wersja długa w stanie rozłożonym 4,8 m w stanie złożonym 2,1 m (4 segmenty)
• Długość wysięgnika z kamerą ruchomą wersja łamana 1,85 m do 2,8 m, ciągła regulacja (8 segmentów), w stanie złożonym 1,25 m

Możliwość wymiany wysięgnika bez użycia narzędzi
Dodatkowo sterowanie kamerą ruchomą możliwe jest za pomocą joysticka hardwarowego umieszczonego w rękojeści.
Czas pracy zestawu na zasilaniu akumulatorowym do 8 h

Wyposażenie dodatkowe:
• Torba transportowa
• Ładowarka sieciowa 110-230V oraz ładowarka samochodowa dla modułu kamery
• Ładowarka sieciowa 110-230V oraz ładowarka samochodowa dla modułu wyświetlacza
• Przewód USB umożliwiający podłączenie moduł wyświetlacza do komputera PC

1 Brak możliwości instalacji dodatkowej karty pamięci.
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W związku ze strategią ciągłego udoskonalania produktów, PIAP zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu oraz konstrukcji produktów opisanych w niniejszej 
ulotce bez wcześniejszego powiadomienia.


