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Dimensions

Camera FAMOS 170° PALArticle no. 0171070Camera FAMOS 170° NTSC Article no. 0171170
2015 • DS0171070 R1-1

Orlaco | Famos 170°

Compact camera’s 
De Orlaco Famos camera is een extreem robuuste, compac-
te industriële camera die toepasbaar is in vrijwel elke zicht-
oplossing op machines, voer- en vaartuigen. De Advanced 
CMOS sensor camera is schok- en vibratiebestendig, 100% 
waterdicht, heeft een verwarmd lensglas en geeft het best 
mogelijke beeld onder alle weersomstandigheden.
 
Groothoek lens  
De reeks met Famos camera’s is uitgebreid met een groot-
hoek lens camera: de 170° camera. De lenshoek openingen 
zijn nu verkrijgbaar van 20° tot 170°. Voor iedere toepassing 
is er een passende lenshoek te selecteren. Met deze aanvul-
ling kan er op een zeer korte afstand een goed overzicht in 
beeld worden gebracht. De lenshoek openingen van deze 
camera zijn 170 graden horizontaal en 117 graden verticaal 
uitgezet in de volgende schematische weergave:

Praktijkweergave
Beeld en situatie schets tijdens de praktijktest met de Famos 170° camera.

Eigenschappen 
•  Beschermingsklasse IP69K, 100% waterdicht 
•  Gecertificeerd volgens EMC- en automotive richtlijnen
•  Zeer robuust, schok- en vibratiebestendig
•  Compact en lichtgewicht: 0,21kg
•  ADR goedgekeurd, voor wegvervoer van gevaarlijke stoffen
•  Multivoltage, input van 12 tot 24 Volt
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Beeld tot in de uiterste hoek
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Bij de test is de camera recht naar voren gericht,  
gepositioneerd op een hoogte van 1,80 meter

Afmetingen

Beschikbare lenshoeken
•  FAMOS 20°
•  FAMOS 40°
•  FAMOS 60°
•  FAMOS 80°

•  FAMOS 102°
•  FAMOS 118°
•  FAMOS 129°
•  FAMOS 170°


