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SAFETY AT YOUR WORK

System kamer bezprzewodowych 
do wózków widłowych i maszyn 
przemysłowych

Dlaczego warto stosować system 
kamer w wózku widłowym?

przenoszenie palet
• redukuje stres operatora
• redukuje ilość zniszczonych towarów lub regałów 

magazynowych

cofanie
• redukuje ból pleców lub karku operatora
• zmniejsza ryzyko kolizji

Zalety liftcam
• szybka i łatwa instalacja trwająca do 3-5 minut
• wyklucza użycie przewodów – nie wymaga nawijaka do 

przewodów
• łatwa zmiana pozycji kamery lub jej demontaż
• cyfrowy przekaz danych bez zakłóceń przekazywanego 

sygnału
• kamera przesyla bezprzewodowo obraz na odleglosc 

do 150 m w otwartej przestrzeni

Zobacz film instruktażowy na naszej 
stronie www.tvh.tv lub na stronie 

www.liftcam-demo.com
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SAFETY AT YOUR WORK

System kamer bezprzewodowych 
do wózków widłowych i maszyn 
przemysłowych

Wireless

Loop

12 V-48 V

Vibration

8G

Water
Proof

2 Year
Warranty

– 20° C
+ 50° C

QUAD

Night Vision
25 m2

Wide angle
lens

82°

IP66

7” LCD

Max 4 cameras

Digital

Extra
Strong

10-15
hours
battery

Dane techniczne:

Kamera bezprzewodowa
• częstotliwość nadawania: ISM 2,4 GHz
• moc nadawania: 20 mW/CE/FCC
• kanały: 4
• rozdzielczość: 640 x 480 VGA
• kąt H: 82° - V: 59°
• minimalne oświetlenie: 0 lux
• noktowizor IR: < 25 m²
• zasilanie: DC 12 V/48 V
• zużycie prądu: 260 mA (IR OFF)-450 mA (włączone IR)
• temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
• wymiary (bez magnesu): 95 x 92 x 80 mm
• waga: 636 g

Bezprzewodowy monitor 7” LcD
• monitor LCD typ: TFT-LCD
• przekątna: 7”
• rozdzielczość: 640 x 480 VGA
• kanały: 4
• zasilanie: DC 6 V/48 V
• zużycie prądu: 320 mA
• temperatura pracy: -20 °C do +50 °C
• wymiary : 233 x 145 x 250 mm
• waga: 438 g

Bateria
• typ baterii: litowo-polimerowa
• pojemność baterii: 8000 mAh
• napięcie wyjściowe: 12 V
• wymiary : 90 x 66 x 39 mm
• waga: 242 g REF 140TA8766 


