
 
Podvodná Drop Video Kamera 

 

DCAM 
 

Užívateľská príručka 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VFTECH s.r.o. 
Vapenicka 24, 971 01 Prievidza, Slovakia 

Tel/Fax +421 46 54264 56 
odbyt@vftech.sk  

http://row-1.eu 
 
 
 
 

2015 
 



 v01/2015 

 
2 

OBSAH 
 
 
 
 
 
 

1. Opis         3 

1.1 Použitie       3 

1.2 Vzhľad        4 

1.3 Technická špecifikácia     6 

2. Užívateľský manuál pre prácu s Drop kamerou  7 

3. Užívateľský manuál pre prácu s Drop DM kamerou 9 

3.7. Kalibrácia       10 

4. Ovládacie prvky na riadiacom module   11 

5. Režimy zobrazenia       12 

6. Údržba         13 

7. Bezpečnostné požiadavky     13 

8. Príklady prepojenia modulov     14 

9. Prílohy         15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v01/2015 

 
3 

1. OPIS 

   1.1  POUŽITIE 

 

 
DCAM je kamera umožňujúca prácu vo vodnom prostredí. Obsahuje kvalitnú farebnú 

kameru s LED svetlom, riadiacu jednotku, kábel, navíjak ( ak je súčasťou objednávky ). 

Snímač tlaku možno inštalovať na požiadanie. 

DCAM je určená pre video prieskum a kontrolu podvodných objektov, ako sú trupy lodí, 

podvodné stavby, apod. Môže byť použitá pre inšpekciu odvodného potrubia , vyhľadávanie 

a záchranu osôb, športový rybolov, hľadanie pokladov alebo morský biológický výskum. 

Kamera môže byť inštalovaná na helmu potápača. 

Zariadenie môže byť pripojené k zobrazovacej jednotke, TV alebo video rekordéru cez 

štandardný kábel. 

Napájanie môže byť použité 12-24VDC alebo 100 – 240 VAC. Maximálny príkon je 

30 – 50 W.  

Kompletný systém je uložený do dvoch plastových kufrov. Jeden kufor obsahuje ponorné 

zariadenie (kameru) a navijak s káblom, druhý kufor obsahuje riadiaci (napájací) modul 

s joystickom a monitor . 

Veľkosť operačného priestoru (hĺbka) je limitovaná dĺžkou kábla (50 m v základnej 

zostave). Je to možné zväčšiť dĺžkou kábla do 300 m. Videokamera spolu so svetlom 

umožňuje viditeľnosť 5-10m prirodzenej viditeľnosti v priehľadnej vode. 

V noci môže byť dosiahnutá maximálna viditeľnosť 3-4 m. 

Kufre, navíjak, LCD display a prípadne videorekordér môžu byť dodané (nainštalované) na 

požiadanie. 

Pre aktuálne informácie prosím navštívte našu internetovú stránku www.vftech.sk 
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1. OPIS 

   1.2  VZHĽAD 

 

Doporučená zostava 
 
 

 
 
 

 

 

1. DCAM - Podvodná kamera so svetlom 
2. Ovládací / napájací modul 
3. Kábel na navíjacom bubne 
4. Monitor 
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1.OPIS 
 

Podvodný modul - kamera [1] 

je zložený z hliníkového vodotesného valcovitého tubusu s otvormi pre úchyt svorky pre 

horizontálne použitie kamery. Sklenenú kupolu s CCD 1/3 "farebnou kamerou a kruhom 

ultra jasných LED diód nájdete na prednej časti modulu. Doska s elektronikou je 

inštalovaná v hlavnom valcovitom tubuse. Hermetický vodotesný konektor je inštalovaný v 

zadnej časti modulu. Tu sa nachádzajú aj otvory pre úchyt svorky pre vertikálne použitie 

kamery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládací, riadiaci / napájací modul [2] 

zabezpečuje napájanie podvodného modulu  a prenos videa z podvodného modulu. 

Obsahuje regulátor jasu LED osvetlenia . – obr.2 alebo obr.3 

Kábel [3] 

Základná dĺžka kábla je 50 m, max 300 m Používa sa pre napájanie kamery a prenos 

video signálu. 

Navíjací bubon [3] 

Nie je v zostave základnej konfigurácie. ( Doobjednáva sa podľa požiadavky ) 

Slúži na pohodlnú manipuláciu s káblom. – odvíjanie resp. navíjanie 

Monitor [4] 

Nie je v zostave základnej konfigurácie. ( Doobjednáva sa podľa požiadavky ) 

Slúži na zobrazenie obrazu, ktorý nasníma podvodný modul - kamera 

 

Kupola kamery 

Kupola osvetlenia 

Montážna svorka 

Montážna svorka 

Kamera 

OBR. 1 
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1.OPIS 
 

Dodatočné vybavenie (inštaluje sa na základe požiadavky zákazníka) 

 Kábel (do 300m) 
 Navíjak pre kábel so zberným kontaktom 
 Menič napätia 12VDC/230VAC 
 12V batéria 
 Sada konektorov pre kábel 
 LCD monitor/TV  
 Video recorder – záznamník videa 
 Plastové kufre 

 

 

   1.3  TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA 

1. Pracovná hĺbka  – do 300 m. 
2. Dĺžka kábla   – 50 až 300 m. 
3. Kábel zosilnený Kevlarovým vláknom a chránený polyetylénovou izoláciou, s 

negatívnym vztlakom 
4. Priemer kábla – 6 až 8 mm (podľa dĺžky) , nosnosť – 100 kg 
5. Svetlo   - 15 až 45 silno svietivých LED   
6. Farebná kamera PAL CCD 1/3", 520 (600 b/w) TV riadkov, 0.3 lux.  
     Videokamera spolu s osvetlením umožňuje záznam na vzdialenosť 5-10 metrov za 

     denného svetla v priehľadnej vode. V znečistenej vode môže byť viditeľnosť 

     max. 3-4 m 

7.  Napájanie riadiaceho modulu 230VAC. 

8.  Maximálna spotreba 100Watt. 

9.  Prevádzková vlhkosť prostredia  – do 100%. 

10. Pracovný rozsah teploty   – -20 …+ 45º. С. 

11. Kompletná zostava inštalovaná do kvalitného vodotesného kufra 

12. Podvodný modul : váha – 0.3 kg, kompletná zostava (s 50 m kábla) – 4 kg 

13. Rozmer podvodného modulu 115х52х52 mm 
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2. UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL 

2. Návod na obsluhu Drop kamery 

POZOR! 

Stredný vodič koaxiálneho kábla má napätie 24V ! Ak je kábel poškodený 

musíte ho opraviť alebo vymeniť. 

2.1. Pred použitím, preskúšajte všetky časti zariadenia, obzvlášť kábel a kupolu ( či nie sú 

poškodené ). - Obr. 1 

Platí pri konfigurácii s navíjacím bubnom -  navijákom 

2.2. Zapojte 3-pinový konektor kábla k navijáku a BNC konektor na ovládací modul. Video 

káblom CINCH / CINCH prepojte ovládací modul so vstupom monitora. - Obr. 4 

Platí pri konfigurácii s voľne loženým káblom – bez navíjaciaho bubna -  navíjaka 

2.2. Zapojte BNC konektor na ovládací modul. Video káblom CINCH / CINCH prepojte 

ovládací modul so vstupom monitora. - Obr. 4 

2.3. Ak používate 230V AC, pripojte sieťový napájací kábel k sieti 230V. Prepojovanie 

káblami robte vždy pri vypnutej ovládacej jednotke. - Obr. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Zapnite vypínač 230V do polohy On “ | ” (Horná poloha). LED indikátor  signalizuje 
zapnutie zariadenia.  
Po skončení práce prepnite vypínač 230V do polohy Off “ O ” (Dolná poloha) - Obr. 4 

 

2.5. Nastavenie jasu LED osvetlenia nastavte  ovládačom “ Brightness ” - Obr. 4 

 

OBR. 2 
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2. UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL 
 

Na vzduchu nezapínajte LED svetlá na PLNÝ jas ! 

2.6. Ak potrebujete zmeniť pracovnú polohu kamery , použite montážne svorky. Kábel môže 

byť na svorky upnutý pomocou špecialného krúžku. - Obr. 1 

 

2.7. Ak používate LCD display zapnite ho samostatne. Jas, kontrast a farebnú sýtosť 

nastavte manuálne podľa Vaších požiadaviek (viď užívateľský manuál). Pre obsluhu 

monitoru (TV) sa riaďte podľa uživateľského manual k príslušnému monitoru. 

POZOR !!!! 

1. Po použití kamery v mori, opláchnite kameru v sladkej vode. 
2. Po skončení prác skontrolujte kábel . V prípade poškodenia musí byť kábel 

opravený alebo vymenený. 
3. Modul kamery ako i navíjak udržujte suché. 
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3. UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL 

 

3. Návod na obsluhu Drop kamery so snímačom tlaku 

POZOR! 

Stredný vodič koaxiálneho kábla má napätie 24V ! Ak je kábel poškodený 

musíte ho opraviť alebo vymeniť. 

3.1. Pred použitím, preskúšajte všetky časti zariadenia, obzvlášť kábel a kupolu ( či nie sú 

poškodené ). - Obr. 1 

Platí pri konfigurácii s navíjacím bubnom -  navijákom 

3.2. Zapojte 3-pinový konektor kábla k navijáku a BNC konektor na ovládací modul. Video 

káblom CINCH / CINCH prepojte ovládací modul so vstupom monitora. - Obr. 4 

Platí pri konfigurácii s voľne loženým káblom – bez navíjaciaho bubna -  navíjaka 

3.2. Zapojte BNC konektor na ovládací modul. Video káblom CINCH / CINCH prepojte 

ovládací modul so vstupom monitora. - Obr. 4 

3.3. Ak používate 230V AC, pripojte sieťový napájací kábel k sieti 230V. Prepojovanie 

káblami robte vždy pri vypnutej ovládacej jednotke. - Obr. 4 

3.4. Zapnite vypínač 230V do polohy On “ | ” (Horná poloha). LED indikátor  signalizuje 
zapnutie zariadenia.  
Po skončení práce prepnite vypínač 230V do polohy Off “ O ” (Dolná poloha) - Obr. 4 

 

 

 

OBR. 3 
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3. UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL 

 

3.5. Nastavenie jasu LED prevediete pomocou tlačidiel “+\- Lights”. Stlačním oboch tlačidiel 

naraz zapnete MAXIMÁLNY jas - Obr. 4 

 

Na vzduchu nezapínajte LED svetlá na PLNÝ jas ! 

 

3.6. Ak potrebujete zmeniť pracovnú polohu kamery , použite montážne svorky. Kábel môže 

byť na svorky upnutý pomocou špecialného krúžku. - Obr. 1 

3.7. Kalibrácia snímača tlaku – 0 m nastavujte vtedy, keď je kamera na povrchu 

Pri nulovej hĺbke stlačte tlačidlo "2" po dobu 3-4  sec. 

Potom ponorte kameru do vody do hĺbky ktorú poznáte, napr. 10m.   

Stlačte tlačidlo “1” po dobu 3-4 sec., následne tlačidlami “+” a “- “ nastavte hodnotu 10m – 

vidíte na obrazovke -  a potom stlačte znova tlačidlo “1”  na uloženie  kalibrácie. - Obr. 4 

Nastavenie hĺbky 0m odporúčame robiť po 5 min. od zapnutia ON.  

Nastavenie Dátumu / času 

Stlačte tlačidlo “1” a "2" súčastne po dobu 3-4 sec. Prepnete sa do režimu nastavenia. 

Tlačidlami "1" alebo "2" volíte nastavovanú veličinu:  hodinu / min / sec alebo deň / 

mesiac / rok 

Súčasným krátkým stlačením tlačidiel “+” a “-“ aktivujete možnosť nastavenia 

a následne týmito tlačítkami zmeníte požadované hodnoty –  

(smerom hore alebo  dole)  - Obr. 4 

 

Stlačte tlačidlá “+” a “-“  súčastne pre uloženie a ukončenie . 

Stlačte tlačidlá “1” a “2” súčastne pre ukončenie. ( bez uloženia ) 

POZOR !!!! 

1. Po použití kamery v mori, opláchnite kameru v sladkej vode. 
2. Po skončení prác skontrolujte kábel . V prípade poškodenia musí byť kábel 

opravený alebo vymenený. 
3. Modul kamery ako i navíjak udržujte suché. 
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4. POPIS NADVODNÉHO ( RIADIACEHO) MODULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEREG 023 – predný a zadný panel 

HLAVNÝ VYPÍNAČ 

ZÁSUVKA 230V~ 

SVORKY NA PRIPOJENIE 

BATERIE 12v=  

LED KONTROLKA 

ZAPNUTIA 

NASTAVENIE JASU 

SVETIEL  

VÝSTU VIDEO SIGNÁL 

(pripojenie monitora, TV ... 

BNC PRIPOJENIE DCAM 

 (cez navíjak alebo priamo) 

BEREG 134H – predný a zadný panel 

2x VÝSTUP VIDEO SIGNÁL 

(pripojenie monitora, TV, … 

BNC PRIPOJENIE DCAM DM 

(cez navíjak alebo priamo ) 

POISTKA NAPÁJANIA DCAM 

ZÁSUVKA 230V ~ 

HLAVNÝ VYPÍNAČ 

HLAVNÁ POISTKA ZOSTAVY 

PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 

S ISTIČOM 

NASTAVENIE JASU SVETIEL 

KALIBRÁCIA SNÍMAČA HĹBKY 

NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU 

BLIKÁ PRI SPRÁVNEJ KOMUNIKÁCII PM A NM 

(ak je chyba v komunikácii NEBLIKÁ) 

SVIETI PRI ZAVÁDZANÍ PROGRAMU 

OBR. 4 
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5. REŽIMY ZOBRAZENIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÝ REŽIM 

KALIBRAČNÝ REŽIM 
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6. ÚDRŽBA 
Na zariadení je potrebné vykonávať údržbu po každom použití zariadenia: 

 umývať zariadenie v čistej sladkej vode po použití v mori. Ponoriť do nádoby so 
sladkou vodou na cca. 10 min ( zabezpečíme tým uvoľnenie a vypláchnutie usadenej 
soli) 

 skontrolovať kábel po práci. V prípade, že je kábel poškodený musí sa opraviť alebo 
vymeniť 

 vyvarujte sa zauzleniu, ostrému ohybu a krútenie kábla. 
 

Prípadné technické problémy konzultujte na e-mailovej adrese : odbyt@vftech.sk alebo 

vladoo@vftech.sk  
Pozor však na to, v prípade neodborného zásahu a prípadne poškodenia niektorého dielu 
bude následná oprava v našej firme ÚČTOVANÁ. 

 

 

 

 

 

 

7. BEZPEČNOSTNÉ  POŽIADAVKY 
 

POZOR!!!! 

1. Zariadenie je TRIEDY I a z toho dôvodu sieťová zásuvka musí mať spojenie s 
ochranným uzemnením 

2. Napájací a ovládací modul a navijak nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo 
striekajúcej vode, a nesmú sa na ne ukladať predmety, v ktorých je tekutina. Udržujte 
ich v suchom stave.  

3. Zariadenie zapínajte a vypínajte hlavným vypínačom 230V, ktorý je umiestnený nad 
sieťovým prívodom do vonkajšej riadiacej jednotky 

4. Nepoužívajte systém s poškodeným káblom. 
5. Nedotýkajte sa ponoreného zariadenia a kábla, ak ste vo vode a napájanie je 

zapnuté. 
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8. PREPOJENIE MODULOV                 
 

 

 

 

 

Alternatíva : voľne ložený kábel 

Alternatíva : kábel na katuške 



 v01/2015 

 
15 

9. PRÍLOHY                
2 LISTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Main hull section
2. Foward-viewing window
3. Light port 
4. Backwall
5. Nut
6. Nut
7. Cable pressure seal
8. Horizontal cable clip
9. Vertical cable clip

to cable reel

 

1. Hliníkové telo kamery Main hull section 

2. Sklenená kupola 
kamery 

Forward-viewing window 

3. Sada LED diod Light port 

4. Zadné veko Backwall 

5. Matica Nut 

6. Matica Nut 

7. Konektor na pripojenie 
kábla 

Cable pressure seal 

8. Horizontálny záves Horizontal cable clip 

9. Vertikálny záves Vertical cable clip 

 



 

 

 

 

 

 

 

 DIELY ASSEMBLY 
1. Puzdro elektroniky Electronics housing 
2. Zadné veko Cover 
3. Matica zadného veka Electronics housing nut 
4. Puzdro kamery Camera housing 
5. Kupola osvetlenia Light source glass 

6. 
Matica púzdra kuply 

osvetlenia 
Light source glass housing nut 

7. Pudro osvetlenia Illuminator housing 
9. Pripojovací konektor Plug connector 

10. Svetlo kamery Camera iluminator 
11. Matica svetla kamery Camera iluminator nut 
12. Vnútorná matica skla svetiel Inside glass light source nut 
13. Matica kamery Camera mouting nut 
14. Distančný krúžok Spacer 
15. Fixovací krúžok kábla Cable fixing disk (washer) 
16. O krúžok O-ring 
17. O krúžok O-ring 
18. O krúžok O-ring 
19. O krúžok O-ring 

20. 
Stranový (horizontálny) 

záves 
Side clamp 

21. Zadný (vertikálny) záves Rear clamp 
40. O krúžok O-ring 

Zostavenie DCAM  - Assembly DCAM 


