Specialist in camerasystemen voor bouwkranen
BCS (Bouwkraan Camera Systemen) is gespecialiseerd in camera
systemen voor alle voorkomende kranen in de havens, industrie
en bouw. Onze ruime praktijkervaring, onze kennis van de meest
uiteenlopende kranen garanderen een goede oplossing die de
productie en veiligheid op uw locatie of projecten verhoogt.
BCS ontwikkelt en fabriceert alles onder strikte voorwaarden en in eigen beheer. Dit geeft ons
de mogelijkheid om snel, efficiënt en flexibel te anticiperen op nieuwe uitdagingen en
veranderingen in de markt. Onze filosofie is om onze componenten en systemen robuust,
simpel en ‘straight forward’ te ontwikkelen en te produceren. Dit resulteert in een van de
beste producten in de markt met een uitermate goede prijs/kwaliteit verhouding. Uiteraard
staan wij als BCS achter onze producten en verlenen daarom 5 jaar product garantie.
Wij geloven in een persoonlijke aanpak, goede service en duidelijke afspraken voor een
succesvolle samenwerking.
Een BCS camera werkt. Altijd!
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Voordelen van een camera systeem op de kraan
• Het werken op en rond een kraan wordt veiliger
• Een efficiënter productieproces
• Het personeel werkt ergonomisch verantwoorder, wat het risico op
gezondheidsklachten en uitval verlaagt

Camerasystemen voor kat-torenkranen
Het camerasysteem voor kat-torenkranen
is compact, draadloos en heeft een zeer
laag stroomverbruik. Het systeem kan
eenvoudig bediend worden door het meegeleverde draadloze voetpedaal. Het universele ophangmechanisme maakt het mogelijk om het camerasysteem binnen een
uur op ieder merk kraan te monteren.
De voeding voor het camerasysteem wordt geleverd door een
daglicht zonnepaneel en back-up accu. Door het lage stroomverbruik van de camera garanderen wij een perfecte werking
van het systeem, 365 dagen per jaar.
De communicatie tussen zender en ontvanger geschiedt via
een identificatiecode. Deze code is voor iedere camera-eenheid uniek en kan op de ontvanger in de cabine handmatig
worden ingesteld.
De camera en de ontvanger zijn altijd onafhankelijk van elkaar
uitwisselbaar.

Camerasystemen voor kat-torenkranen
Het systeem bestaat uit de volgende componenten:
• Zoomcamera met ingebouwde zender/ontvanger
• Accupack
• Daglicht zonnepaneel
• Cabine zender/ontvanger
• Draadloos voetpedaal
• 10” high-res breedbeeld monitor
• Universeel ophangsysteem
Optioneel:
• Handafstandsbediening
Specificaties zoomcamera
• Camera gemonteerd in een met stikstof gevulde behuizing
• Bedrijfstemperatuur -30°C tot +65°C
• Schok- en vibratiebestendig
• 0,2 Lux zwart/wit, 1,2 Lux kleur
• 1200TVL PAL-signaal
• 22x optische zoom
• Key-autofocus
• IP67
• 12 Volt DC / 1,3 Watt
• 5,8 gHz videozender
• 868 mHz data-ontvanger
• Ingebouwde lensverwarming
• Afmetingen: 220 x 90 x 90 mm (l x b x h)

Specificaties draadloos voetpedaal
• Robuuste behuizing
• Voorzien van montagemagneten
• Zowel draadloos als met kabel te gebruiken
• Aan-/uit-functie, in-/uitzoom-functie, aan-/uit-functie lensverwarming
Specificaties zonnepaneel
• Vermogen: 100 Watt
• Inklapbaar, met draagbeugel uitgevoerd
• Horizontaal te monteren of onder een hoek van 45 graden
• Montagebeugels opbergbaar in het zonnepaneel
Specificaties cabine zender/ontvanger
• 7 videokanalen
• 5,8 gHz video-ontvanger
• 868 mHz-datazender
Specificaties monitor
• 10” high-res breedbeeld monitor
• Schok- en vibratiebestendig
• Voorzien van RAM Mount-bevestiging
• BNC-video-output, HDMI- en USB-poort

Voordelen:

• Eén behuizing voor camera en zender/ontvanger
• De kraan kan op een aggregaat werken
• De loopkat kan aan het einde van de werkdag in elke gewenste positie worden gezet
• Snelle en eenvoudige montage, vanwege het ontbreken van een laadstation
• Alle componenten zijn onderling uitwisselbaar
• Universeel voor alle torenkranen, montagetijd circa 1 uur

Kat-torenkraan camera systeem

Top-torenkraan camera systeem

Camerasystemen voor top-torenkranen
Het camerasysteem voor top-torenkranen
zorgt voor goed zicht op uw last. Met het
voetpedaal is de zichthoek en
zoomfunctie van de camera vanuit de
cabine te besturen.
De camera is geplaatst in een met stikstof gevulde behuizing
en is elektrisch aangedreven en automatisch meelopend. Als
de kraan op- of aftopt blijft de camera gericht op de haak. De
zichthoek van de camera is vanuit de cabine door middel van
het voetpedaal handmatig voor- en achterwaarts te besturen.
De beeld- en dataoverdracht geschiedt via één kabel vanuit de
monitor naar de camera in de top van de kraan.

Camerasystemen voor top-torenkranen
Het systeem bestaat uit de volgende componenten:
• Zoomcamera
• Kabel van camera naar monitor
• Draadloos zoompedaal
• 10” high-res breedbeeld monitor
Optioneel:
• Handafstandsbediening
Specificaties zoomcamera
• Camera gemonteerd in een met stikstof gevulde behuizing
• Bedrijfstemperatuur -30°C tot +65°C
• Schok- en vibratiebestendig
• Inschakelbare lensverwarming
• 0,2 Lux zwart/wit, 1,2 Lux kleur
• 1200TVL PAL-signaal
• 22x optische zoom
• Autofocus
• 24 Volt DC / 8 Watt
• Afmetingen: 220 x 90 x 90 mm (l x b x h)
• Lengte montage-as inclusief lagerschaal: 120 mm.

Specificaties draadloos voetpedaal
• Robuuste behuizing
• Voorzien van bevestigingsmagneten
• Zowel draadloos als met kabel te gebruiken
• Aan-/uit-functie, in-/uitzoom-functie, aan-/uit-functie lensverwarming
Specificaties monitor
• 10” high-res breedbeeld monitor
• Schok- en vibratiebestendig
• Voorzien van RAM Mount-bevestiging
• BNC-video-output, HDMI- en USB-poort

Voordelen:

• De camera-unit is ongevoelig voor wind
• De camera kan op minder schade gevoelige plaatsen gemonteerd worden
• De kijkhoek van de camera is in graden verstelbaar en garandeert daarmee een optimaal zicht
• Doordat de kabel rechtstreeks vanuit de monitor naar de camera gaat zijn er geen koppelingen
e.d. nodig

Camerasystemen voor top-torenkranen

BCS Cranecamera BV
Kosmonaut 7
3824 MK Amersfoort
Nederland

Telefoon
Kantoor:			

+31 33 466 8938

E-mail
Kantoor:			

info@cranecamera.eu

