Kamerasystem
for settefiskanlegg

UNDERVANNSK AMER A

Imenco Labrus 1.4
– kvalitetskamera med HD IP vidvinkel for settefiskanlegg

Labrus er det nyeste kameraet fra
Imenco som er laget for havbruk og
settefiskanlegg. Imenco Labrus kamera
er et lavpris kompakt HD IP vidvinkel
oversikts fargekamera som er laget
for operasjoner ned til 150 meter. Med
ypperlig bildekvalitet, kompakt og robust
design i tillegg til fleksible monteringsalternativer, er det et førstevalg dersom
du trenger å få oversikten hva som skjer
under vannoverflaten i karene dine.

Kan kobles sammen i et komplett system
med direkte overføring til styrerom via
kabel eller WiFi, eller brukes som enkeltstående flyttbart kamera.
• Kompakt og robust
• Hus i POM og frontport i akryl
• Kan settes opp som kompakt mobilt
kamerasystem for enkel transport
og forflytting

Video oppløsning

1080p @ 30fps

Video Format

H.264 – RTP / RTSP / UDP

Forsinkelse (glass til glass)

~250ms

Minimum belysning

0,2 Lux

Synsvinkel i vann - 3,6 objektiv

100° dia. / 92° hor

Synsvinkel i vann - 2,8 objektiv

122° dia. / 115° hor

Synsvinkel i vann - 1,8 objektiv

142° dia. / 137° hor

Kamerahus

POM (Delrin)

Power

PoE

Dimensjon (eks kobling)

Ø79/74x123 mm

Vekt i luft/vekt i vann

0,6 Kg/0,2Kg

OVERSIK TSK AMER A

Imenco Morus
Et glimrende IP Kamera som gir deg full oversikt

Morus er et oversikt PTZ kamera fra
Imenco som gir deg full oversikt i alt fra
krevende applikasjoner som på merdkanten til inne i settefiskanlegget ditt.
Med Morus har du å ha kontroll over
karene og fiskens oppførsel opp mot og

under fôring uten selv å være tilstede og
forstyrre.
Med 12 x optisk zoom har du mulighet
å zoome inn på små detaljer i området
hvor kameraet er plassert. Leveres med
forskjellige rustfrie innfestninger.

Video oppløsning

1080p @ 30fps – 2Mpx

Video Format

H.264 / H.265 – RTP / RTSP / UDP

Lysfølsomhet

0,005lux (farge) – 0,0005lux (s/h)

Optisk zoom

12x

Panorering

360º

Tilt

90° (autoflip)

Kabeltilkobling

Nippel

Temperaturområde

-30ºC til +60ºC

Power

PoE

Tetthetsklasse

IP66

Dimensjon mm

Ø180 x 200

Servicepunkter Laksesystemer
Service er svært viktig for oss. Sammen med Fjøssystemer har vi en sterk service
organisasjon over hele landet som står klar til å montere utstyr, utføre service og reparere.

Våre serviceteknikere
er tilgjengelige over
hele landet via felles
telefonnummer 02634
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www.laksesystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
post@laksesystemer.no

Sør
3178 Våle
Tlf. 33 30 69 61
post@laksesystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
post@laksesystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
post@laksesystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
post@laksesystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
post@laksesystemer.no

