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O Heron dipper-See EXAMINER é uma robusta câmera 
para inspeção e filmagem de poços. Projetada pensando 
em sua portabilidade, esta unidade autônoma é ideal 
para a inspeção e filmagem de poços, drenos, eixos 
verticais, corpos d’água abertos, poço para captação 
d’água e tubos a partir de 25 mm de diâmetro

O dipper-See EXAMINER possui uma tela de LCD para a 
visualização em tempo real da inspeção ou filmagem.  O 
equipamento permite a gravação do vídeo da inspeção 
em cartão SD-card, com a conveniência de permitir a 
gravação simultânea da voz do profissional que opera 
o instrumento.  Esta característica é muito útil para 
descrições geológicas, registros de interferências e 
características da inspeção! 

Funções e acessórios incluídos:

• Câmera See-120 – corpo de 25 mm de diâmetro em aço inox 316, dotada de lente com ângulo de captura de 120 graus 
• Lente – safira clara, robusta e resistente a riscos
• Luzes LED – 7 ultrabright
• Monitor/Braço Posicionador – tela LCD de 7” com resolução de 700 linhas
• Baterias (x2) – íon de lítio removível e recarregável, com autonomia de até  5 horas (3200mAh) por bateria
• Carregador – plugue tipo A, entrada AC, compacto, portátil
• DVR – grava vídeo e áudio
• Cartão SD – removível para transferir arquivos para o computador
• Microfone – plugue de 3,5 mm, para gravação de voz
• Centralizador – removível, centraliza e estabiliza a sonda da câmera no interior do poço
• Gancho de Recuperação – permite que equipamentos como sondas ou bombas de amostragem sejam recuperados 

do interior de poços.
• Guia para o Suporte e Fita – embutido, para apoiar a unidade na cabeça do poço e proteger a fita contra bordas afiadas
• Fita – polietileno, 4 condutores, com marcação a cada metro

 *  As Características e Especificações estão sujeitas a alterações



DIPPER SEE EXAMINER
CARACTERÍSTICAS

Sonda da Câmera:

A sonda de câmera See-120 é uma câmera HD projetada 
para trabalhar nos ambientes mais severos e suportar o 
uso mais rigoroso. O corpo da câmera é construído em aço 
inoxidável 316.  Uma robusta lente de safira proporciona 
um ângulo de filmagem de 120 graus iluminada por 
potentes LEDs.

Monitor:
O braço de posicionamento versátil, preso à estrutura, 
oferece uma solução ergonômica para ajustar a posição 
do monitor do dipper-See EXAMINER para visualização 
em diferentes ângulos e condições de iluminação. Para 
uma utilização simples e fácil, o monitor possui apenas 
dois botões: liga/desliga e o acionamento/pausa da 
gravação.  O microfone incluso no dipper-See pode ser 
conectado no monitor para que o operador possa gravar 
sua voz durante a filmagem.

Acessórios Incluídos:
• Mala de Rodinhas – Polipropileno Leve NK-7
• Estojo para Acessórios – Polipropileno Leve NK-7
• Baterias – 11.1v, Íon de Lítio
• Carregador de Bateria – Plugue tipo A, Entrada AC
• DVR – Gravador HD
• Cartão SD – 32 GB
• Microfone – Plugue de 3,5 mm
• Centralizador – Delrin
• Gancho de Recuperação – Braço de Resina de 

Acetato com Gancho em aço inoxidável
• Visor do Monitor – Nylon
• Pano para Limpeza – Microfibra

Opções de comprimento: 150m
Garantia: 1 Ano

Assista ao vídeo 
demonstrativo
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