EGENSKAPER
• Kontinuerlig 360° rotasjon
• Innbygd presis dybdesensor
• Tåler nedseking til +100m
• Tilter raskt og presist 200°
• Robust og solid design
• Kompass for presis rotasjon
• Kan kontrolleres trygt fra
hvor som helst i verden
• Holder seg stabilt i vannet
selv ved harde værforhold

		
			

• 180° Vidvinkel synsfelt

ARGUS POSEIDON V.3
Vår nyeste generasjon kameraer er spekket med den
beste teknologien som fins på dagens marked. Argus
Poseidon gir premium optisk kvalitet med 4K oppløsning og 30 FPS. Dette kombinert med vår 180°
vidvinkkellinse, gir deg total kontroll på alt som
foregår i merden. Kameraet autojusterer seg selv
så du enkelt kan se bunnforhold i merden så klart
som dagen, selv på den mørkeste tiden av året.
Produktet kan trygt kontrolleres fra hvor som
helst i verden med internettforbindelse.
Vi har designet og bygget et kamera som er robust og tåler alle typer værforhold. Det ligger
stabilt og rolig i merden selv om det er store
bølger. Det er ingen skarpe kanter som kan
ødelegge not, og det veier kun 3 kg i vann.
Vi har skreddersydd vårt eget gir-system
til dette produktet. Dette gir en presis
bevegelse av rotasjon og tilt som tåler
mye og langvarig bruk.
Kombinert med vårt vinsjsystem kan
du med enkelhet posisjonere kameraet hurtigt, og med presisjon hvor
som helst i merden.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Oppløsning

4K (4096 x 2160) / farge

Synsvinkel

180° vidvinkel

Pan

360° kontinuerlig

Tilt

± 100°

Grensesnitt

10/100 Base TX Ethernet

Bildefrekvens

30 FPS @ 4K

Iriskontroll

Automatisk

Størrelse

ø278 x 280 mm

Maks dybde

100m

Kabellengde

50m

Dybde sensor

Oppløsning 0.1m ± 0.8° pres.

Temp sensor

Oppløsning 0.01°C

Kompass

Ja

Strøm

48VDC / 24W

Materiale

Aluminium / AISI316L

Vekt i luft

15 kg

Vekt i vann

3 kg

Tempratur

-15 - 60°C

Produktet kan leveres med både
trådet og trådløs forbindelse
mellom merde og fôrflåte.
Alle våre produkter er utviklet og produsert i Trondheim, Norge

Adresse: Fjordgata 78
7010 Trondheim.
Telefon: +47 413 55 001
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E-post: post@panoptes.no
Web: panoptes.no

