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Wöhler VIS 700  
HD-video-inspectiecamerasysteem
Uw betrouwbare ondersteuning bij professioneel advies



Wöhler VIS 700  
HD-video-inspectie 
camerasysteem

De Wöhler VIS 700 biedt praktische tools voor de professionele gebruiker. Haarscherp 
beeld, dankzij HD beeldtechnologie,een traploos instelbare focusregeling en een prakti-
sche besturing van de camerakop met behulp van de joystick. Ideale functionaliteiten voor 
inspecties van riolerings-, rookgasafvoer-, ventilatiesystemen en industriële installaties. 

De nieuwe digitale camera met hoge resolutie zorgt voor verbluffend scherp beeldma-
teriaal. De traploos regelbare focusregeling maakt gericht inzoomen op schadeplek-
ken mogelijk. Lijkt een gedeelte in het beeldscherm verdacht, dan eenvoudig op dat 
gedeelte handmatig scherpstellen. Op de grote losneembare touchscreen 7"-HD-TFT-
kleurenmonitor worden gelijktijdig, middels een logisch vormgegeven indicator, de duw- 
richting van de camerakop ten opzichte van horizontaal (+90º = recht omhoog) en 
de onderkant van het te inspecteren object weergegeven. In het beeldscherm worden 
datum en tijd weergegeven samen met een digitale lengte-aanduiding in stappen van 
0,03 m en 0,04 m. Zo kunnen de beelden eenvoudig worden omgezet naar begrijpbare 
taal. Gelijktijdig kan een collega de beelden via WLAN volgen op zijn tablet of smart-
phone. Op toetsbediening wordt de homefunctie ingeschakeld en kijkt de camerakop 
weer recht vooruit. Voor het doorsturen van het beeldmateriaal naar een externe moni-
tor voor presentatiedoeleinden is een HDMI uitgang beschikbaar. Naast de vertrouwde 
foto-opname of video-opname voorzien van spraakopname. Nu tevens geschikt om 
direct op te slaan op de meegeleverde SD-kaart of op een USB-stick. De camerakop 
is standaard uitgerust met een 512 Hz, 8,9 kHz of 9,2 kHz zendmodule op toetsbedie-
ning te activeren. Dankzij deze frequentie vormen metalen leidingen bij het localiseren 
van deze camerakop geen blokkade. Optioneel is de Wöhler L 200 locator leverbaar 
om de camerakop moeiteloos, dankzij de grafische weergave, op te sporen.

Visuele inspectie van riolerings-,  
ventilatie- en rookgasafvoersystemen
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Wöhler VIS 700  
HD-video-inspectie 
camerasysteem

 ¬ Mechanische focusregeling via HD-touchscreen  
of joystick

 ¬ HD-beeldkwaliteit dankzij de hoge resolutie  
digitale sensor

 ¬ Waterdichte draai- en kantelbare ø 40 mm  
HD-kleurencamerakop

 ¬ Intuïtieve bediening via HD-touchscreen of joystick

 ¬ Geïntegreerde zender met 512 Hz, 8,9 of 9,2 kHz 
radiogolven te traceren met de Wöhler L 200 locator

 ¬ Digitale standindicator om de oriëntatie van de  
beelden duidelijk weer te geven

 ¬ Dictafoonfunctie voor spraakopnames

 ¬ Live reportage via WLAN

Superscherp beeld, gebruiksvriendelijke menustructuur en comfortabel in de hand.

Met de Wöhler L 200 locator is de camerakop exact te lokaliseren.


HD-touchscreen


Krachtige verlichting


Spraakopname


Video opname


Foto opname

REDO-ALT
Home functie

washer
Gemakkelijke reiniging

Signal-Stream
Geïntegreerde zender

wifi
WLAN

battery-full
Li-Ion accu

Voordelen
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COGS Functionaliteit

 ¬ HD-touchscreen monitor levert haarscherp 
beeldmateriaal

 ¬ Vrij instelbare mechanische focusregeling
 ¬  Met de 360° draaibare en 180° kantelbare  
optiek voorzien van een beeldhoek van 75° 
(diagonaal) komen zelfs de kleinste details 
haarscherp in beeld

 ¬ Geïntegreerde zender met 512 Hz, 8,9 of 
9,2 kHz radiogolven te traceren met de 
Wöhler L 200 locator

 ¬ Digitale standindicator om de oriëntatie van 
de beelden duidelijk weer te geven

 ¬ Homefunctie om ter oriëntering de 
camerakop op toetsbediening recht vooruit 
parallel aan het aardoppervlak te laten kijken

 ¬ Krachtige dimbare verlichtingsring 
ingebouwd in de ø 40 mm kleurencamerakop  
met een uniek bochtgedrag om een 
combinatie van 87°-bochten te overwinnen

 ¬ Digitale lengte-aanduiding in het display
 ¬ Gebruiksduur ca. 4 uur dankzij Li-Ion accu
 ¬ Compleet in robuuste kunststof koffer
 ¬ Opslag en weergave van video‘s en foto‘s 
voorzien van spraakopnames

 ¬ Snelle en eenvoudige reiniging van de 
losneembare camerahaspel met duwstang

Tools Toepassing

Schade-analyse:
 ¬ Rioleringssystemen vanaf ø 70 mm
 ¬ Rookgasafvoersystemen vanaf ø 56 mm
 ¬ Ventilatiesystemen
 ¬ Tussenwanden, plafonds en holle ruimten
 ¬ Industriële installaties

Cloud-download-alt Gegevensbeheer

 ¬ Eenvoudige opname van foto‘s en video‘s op 
een SD-kaart of USB-stick

 ¬ WLAN-module

Map-marker-alt Lokaliseren met Wöhler L 200 locator 
(optioneel)

 ¬ Geïntegreerde zender in de camerakop 
maakt een exacte plaatsbepaling mogelijk

 ¬ Maakt het doelgericht uitvoeren van 
reparatiewerkzaamheden mogelijk

 ¬ Telescoopstang maakt eenvoudige opsporing 
mogelijk

 ¬ Markeerkrijthouder om direct de locatie  
te markeren

 ¬ Li-Ion accu biedt een lange gebruiksduur

Intersection Cameraduwstang

Lengte: 30 m

Treasure-chest Koffer

Afmetingen: 50 x 44 x 18 cm (l x b x h)
Gewicht: 10 kg

Desktop Monitor

TFT-display: 7" / beeldformaat 16:9
Resolutie: 1.280 x 800 px
Voeding: Ingebouwde Li-Ion accu 3,7 V / 

11,4 Ah of netvoeding via laadap-
paraat USB-C 5 V / 3 A

Camera-home Wöhler draai-/kantelbare 
HD-camerakop ø 40

Focusregeling: 27 mm tot ∞
Beeldhoek: 75° (diagonaal)
Lichtbron: 12 witte LEDs
Bescherming: Waterdicht IP 67
Afmetingen: ø 40 x 60 mm
Zenderfrequentie: 512 Hz / 8,9 of 9,2 kHz

Camera-home Wöhler starre HD-camerakop ø 26

Focusregeling: Vaste focus
Beeldhoek: 150° (diagonaal)
Lichtbron: 12 witte LEDs
Bescherming: Waterdicht IP 68
Afmetingen: ø 26 x 38 mm
Zenderfrequentie: 512 Hz / 8,9 of 9,2 kHz

Technische 
gegevens
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De inspectie van ventilatiesystemen is dankzij de 30 m duwstang geen
probleem.

Afstandsmeting tussen twee meetpunten.

Toepassing

Wöhler video-inspectie App

Met de Wöhler video-inspectie App kunt  
u uw smartphone of tablet als een tweede  
beeldscherm gebruiken met de mogelijkheid 
de video-inspectie aan te passen via touch-
screen. De camera zendt alle foto- en video-
gegevens via WLAN. Uw collega kan dan de 
gehele video-inspectie op afstand volgen.

 ŗ Weergave van live beelden in de App
 ŗ Camera beeldinstellingen, zoals helderheid 

en focus, kunnen via de App worden aan-
gepast.

 ŗ Eenvoudige verzending van foto- en video-
bestanden naar uw eigen kantooradres, de 
klant, de verzekeringsmaatschappij etc.

Het monitorbeeld kan via WLAN naar mobiele 
randapparatuur worden verzonden en via de 
App verder worden verwerkt.

1 camera – 2 beeldschermen

wifi    
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Basisuitrusting

Wöhler VIS 700  
HD-video-inspectiecamerasysteem

Wöhler VIS 700
HD-video-inspectiecamerasysteem

Wöhler VIS 700
HD-kabelcamera

Type Duwcamera Duwcamera Kabelcamera

Camerakop ø 26 mm ø 40 mm ø 40 mm

Toepassing video-inspectie van HD-inspectie van riolerings-, ventilatie-  
en rookgasafvoersystemen

HD-inspectie van riolerings-, ventilatie-  
en rookgasafvoersystemen

HD-inspectie van ventilatie-  
en rookgasafvoersystemen

Droge toepassing zoals
ventilatiesystemen

Vanaf ø 125 mm ● ● ●

ø 100 tot 125 mm ● ● ●

ø 40 tot 100 mm ● ● ●

Vochtige toepassing zoals
rioleringssystemen vanaf ø 40 mm ● ●

(Ventilatie)schachten ● ●
● 

van boven- en onderaf

Leveringsomvang
Wöhler VIS 700 kleurenmonitor ● ● ●

Draagriemsysteem met montageplaat voor de monitor ●

Losneembare 7" HD TFT-breedbeeld-kleurenmonitor incl. 1,5 m verbindingskabel ● ● ●

Zonnescherm ● ● ●

3,7 V Li-Ion accu met 4 uur gebruiksduur ● ● ●

USB-laadapparaat met USB-C-aansluitkabel ● ● ●

Losneembare Wöhler starre HD-camerakop ø 26 ●

Losneembare Wöhler draai- / kantelbare HD-camerakop ø 40 ● ●

SD-kaart ● ● ●

Camerakabel voorzien van lengtemarkeringen 20 m ●

Cameraduwstang 30 m / 8,6 x 5,6 mm ● ●

3 stuks reserve kunststof koepels ● ●

Antislipmat ● ●

Geleidingskogel ø 30 x 27 mm ● ●

Dubbele koffer ● ●

Kunststof monitorkoffer ●

Artikel-Nr. 8747 7395 7446

Prijs € 5.140,00 € 5.350,00 € 3.800,00

● = inbegrepen
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Wöhler VIS 700  
HD-video-inspectiecamerasysteem

Wöhler VIS 700
HD-video-inspectiecamerasysteem

Wöhler VIS 700
HD-kabelcamera

Type Duwcamera Duwcamera Kabelcamera

Camerakop ø 26 mm ø 40 mm ø 40 mm

Toepassing video-inspectie van HD-inspectie van riolerings-, ventilatie-  
en rookgasafvoersystemen

HD-inspectie van riolerings-, ventilatie-  
en rookgasafvoersystemen

HD-inspectie van ventilatie-  
en rookgasafvoersystemen

Droge toepassing zoals
ventilatiesystemen

Vanaf ø 125 mm ● ● ●

ø 100 tot 125 mm ● ● ●

ø 40 tot 100 mm ● ● ●

Vochtige toepassing zoals
rioleringssystemen vanaf ø 40 mm ● ●

(Ventilatie)schachten ● ●
● 

van boven- en onderaf

Leveringsomvang
Wöhler VIS 700 kleurenmonitor ● ● ●

Draagriemsysteem met montageplaat voor de monitor ●

Losneembare 7" HD TFT-breedbeeld-kleurenmonitor incl. 1,5 m verbindingskabel ● ● ●

Zonnescherm ● ● ●

3,7 V Li-Ion accu met 4 uur gebruiksduur ● ● ●

USB-laadapparaat met USB-C-aansluitkabel ● ● ●

Losneembare Wöhler starre HD-camerakop ø 26 ●

Losneembare Wöhler draai- / kantelbare HD-camerakop ø 40 ● ●

SD-kaart ● ● ●

Camerakabel voorzien van lengtemarkeringen 20 m ●

Cameraduwstang 30 m / 8,6 x 5,6 mm ● ●

3 stuks reserve kunststof koepels ● ●

Antislipmat ● ●

Geleidingskogel ø 30 x 27 mm ● ●

Dubbele koffer ● ●

Kunststof monitorkoffer ●

Artikel-Nr. 8747 7395 7446

Prijs € 5.140,00 € 5.350,00 € 3.800,00

● = inbegrepen

Bestel nu online! woehler.nl/Artikel-Nr.
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Accessoiresets

Verlichtings- / Geleidingssysteem
Set 100

 Geleidingssysteem  
Set 100

Locator / Geleidingssysteem
Set 100

Type Camerakop ø 40 mm Camerakop ø 40 mm Camerakop ø 26 of 40 mm

Toepassing Beschermen, geleiden van de camerakop en extra 
verlichting bij leidingwerk vanaf ø 100 mm

Beschermen en geleiden van de camerakop bij 
leidingwerk vanaf ø 100 mm

Beschermen, geleiden, lokaliseren van de camerakop 
bij leidingwerk vanaf ø 100 mm en reinigingsset voor 

de duwstang

Leveringsomvang
Beschermkorf ø 45 mm voor camerakop ø 40 ● ● ●

Rolgeleiding ø 75 mm ● ● ●

Stangelement ø 20 cm ● ● ●

Zakje a 10 stuks kunststof koepels ● ●

Extra gewicht edelstaal 740 g ●

Verlichtingsring ø 73 mm ● ●

1 l desinfectiemiddel ●

Zakje reinigingsdoekjes ●

100 stuks wegwerphandschoenen maat XL ●

200 ml tube duwstangsmeermiddel ●

Wöhler L 200 locator ●

Telescoopstang 40 tot 107 cm ●

Pakket a 12 stuks gele vetkrijtjes ●

Koptelefoon ●

USB-laadapparaat ●

2 stuks kunststof koffers ●

Artikel-Nr. 9097 4240 9098

Prijs € 520,00 € 183,00 € 1.133,00

● = inbegrepen

8



Verlichtings- / Geleidingssysteem
Set 100

 Geleidingssysteem  
Set 100

Locator / Geleidingssysteem
Set 100

Type Camerakop ø 40 mm Camerakop ø 40 mm Camerakop ø 26 of 40 mm

Toepassing Beschermen, geleiden van de camerakop en extra 
verlichting bij leidingwerk vanaf ø 100 mm

Beschermen en geleiden van de camerakop bij 
leidingwerk vanaf ø 100 mm

Beschermen, geleiden, lokaliseren van de camerakop 
bij leidingwerk vanaf ø 100 mm en reinigingsset voor 

de duwstang

Leveringsomvang
Beschermkorf ø 45 mm voor camerakop ø 40 ● ● ●

Rolgeleiding ø 75 mm ● ● ●

Stangelement ø 20 cm ● ● ●

Zakje a 10 stuks kunststof koepels ● ●

Extra gewicht edelstaal 740 g ●

Verlichtingsring ø 73 mm ● ●

1 l desinfectiemiddel ●

Zakje reinigingsdoekjes ●

100 stuks wegwerphandschoenen maat XL ●

200 ml tube duwstangsmeermiddel ●

Wöhler L 200 locator ●

Telescoopstang 40 tot 107 cm ●

Pakket a 12 stuks gele vetkrijtjes ●

Koptelefoon ●

USB-laadapparaat ●

2 stuks kunststof koffers ●

Artikel-Nr. 9097 4240 9098

Prijs € 520,00 € 183,00 € 1.133,00

● = inbegrepen

Bestel nu online! woehler.nl/Artikel-Nr.
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Wöhler Totaal Rondom Pakket

Bruikleen  
(meet)gereedschap

Kosteloos indien de reparatie 
langer dan tien werkdagen 

gaat duren

Looptijd
Na vier jaar ontvangt u 
vervangend (meet)ge-

reedschap met een nieuw 
geactualiseerd contract

Volledige dekking
Vier jaar verzekerd  

tegen schade of  
diefstal

Volledige 
serviceverlening

Wöhler controleert, repareert en 
justeert het (meet)gereedschap 

Inzichtelijk
Vaste maandelijkse 

kosten

Belastingvoordeel
Maandelijkse kosten  

zijn aftrekbaar

100% gebruik – 100% service – 0% risico

Slim investeren in een  
zekere toekomst
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ACADEMIE

EXCLUSIEVE TRAININGEN
Er is geen tijd te verspillen? Hoeft niet want voor een exclusieve 
training komen wij graag uw kant op. Samen bepalen we vooraf 
de gewenste inhoud en kunnen zo uw medewerkers optimaal 
trainen door expliciet in te gaan op specifieke vraagstukken. 
Op maat gesneden voor u!

Daarnaast organiseren wij een aantal workshops bij fabrikanten 
of opleidingscentra met eigen instructieruimten, waar u kennis 
en praktijkervaring kunt delen met concullega’s. Meer infor-
matie over workshops of webinars en het aanmelden daarvoor 
kunt u vinden via: www.woehler.nl/kenniscentrum

UW SUCCES IS ONZE MOTIVATIE
Wie zich in de markt wil profileren, moet boven de rest uit- 
stijgen en die positie koesteren. Knowhow, vakkennis en markt-
inzicht met speciale aandacht voor nieuwe ontwikkelingen 
en trends zijn daarbij succesfactoren.

Meer info en registratie: 
woehler.nl/kenniscentrum 
Phone-alt +31 (0)33 20 77 600

Webinars tevens geschikt voor mobiele randapparatuur
Flexibeler kan haast niet. Aan onze interactieve webinars kunt 
u vanuit de luie stoel of naar wens onderweg deelnemen met 
mobiele randapparatuur zoals een tablet of een smartphone. 
Met een laptop of een desktop kan natuurlijk ook.
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Wöhler Nederland B.V. 
Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A 
3812 PL Amersfoort 
Tel.: +31 (0)33 20 77 600 
E-mail: info@woehler.nl
www.woehler.nl       


