
MacArtney Underwater Technology 

Kamera LUXUS Compact Low Light  

 
 

Kompaktowa kamera słabo świecąca LUXUS została 

zaprojektowana specjalnie z myślą o zastosowaniach 

nurkowych w trudnych warunkach i lekkich systemach 

ROV. 

Kompaktowa kamera LUXUS o słabym oświetleniu oferuje 

doskonałą wydajność w warunkach, w których światło jest 

ograniczone i w których użycie sztucznego światła jest 

utrudnione przez zmętnienie. W takich środowiskach 

czarno-biały przetwornik oferuje wysoką czułość na 

światło, jakość obrazu i wydajność podglądu. 

Kamera zużywa zaledwie 2 W i może współpracować z 

zasilaczami prądu stałego o napięciu od 12 do 24 VDC. 

Kamera jest wyposażona w złącze SubConn® lub inne, 

określone przez klienta.  

Kompaktowa kamera LUXUS do pracy przy słabym 

oświetleniu została zaprojektowana tak, aby doskonale 

funkcjonować w połączeniu z kompaktowym kontrolerem 

mediów LUXUS oraz uchwytami i akcesoriami LUXUS. 

Obudowa kamery wykonana jest z piaskowanego tytanu i 

ma dopuszczalną głębokość pracy do 4.000 metrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy i korzyści 

• Wysoka wydajność w mętnych środowiskach 
 

• Lekka obudowa 
 

• Kompaktowa obudowa 
 

• Głębokość pracy do 4,000 m 
 

• Niska czułość na światło 

Zastosowania 

• Zastosowania nurkowe 
 

• Ogólna inspekcja podwodna 
 

• Inspekcja portów 
 

• Inspekcja kanałów ściekowych 
 

• Systemy ROV 
 

• Systemy koparek do rowów 
 

• Systemy gąsienicowe 
 

• Systemy kamer holowanych i opuszczanych 
 

• Systemy obserwacji podwodnych 

Opcje 

• Szeroki wybór obiektywów 
 

• Alternatywne złącza 
 

• Niestandardowe okablowanie 
 

• NTSC lub PAL 
 

• Uniwersalny uchwyt montażowy LUXUS 
 

• Uchwyt LUXUS do montażu na kasku 
 

• Uchwyt pistoletowy LUXUS 



 

  

 

 

  

 Specyfikacja    

Elektryczna  

         Zasilanie:  12-24 VDC  
         Pobór mocy:  2 W 
    Wyjście:  Video Composite 1 Vpp 
      Stosunek sygnału do szumów: >52 dB 
      Standardowe żyły:  1 video hot 

2 power Gnd/screen 
3 power + 
4 NC 

Mechaniczna  

     Materiał:                                Tytan 
 Standardowe złącze:  SubConn® MCBH4M Ti  

       Inne złacza:                          Na żądanie   
      Wymiary:                                                 Rysunek  (mm) 
   (1 mm = 0.03937 inch) 
       Waga:             280 g w powietrzu 
   190 g w wodzie 
 Okno/Soczewki:       Szkło borokrzemowe 

Optyczna  

Czujnik:  
Kąt patrzenia (poziomy):  
W powietrzu:  
W wodzie:  
Czułość:  
Min. odległość:  
Zoom:  
Iris:  
Focus:  
TV lines:  

Środowiskowa  

Zakres głębokości:  
Test ciśnienia:  
Temp. przechowywania:  
Temp. pracy:  

*opcja 

 

1/3” BW HAD CCDII 

80° lub (67°)* 
65° lub (54°)* 
0.005 lux 
10 cm 
No  
No  
No  
800 

4,000 m                                              
600 bar                                                    
-30 do +70 °C                                        
-10 do +50 °C 
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