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CODE NO: 17427-1205

Articulation Camera Head 180°
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Camera head overview:
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Operation:
1. Connect the camera to the camera house:

2. Remove the lens protection cover:

3. Use Camera head rotation wheel to angle the camera head up 
to 160° in each direction.

4. After turning the camera head to desired angle, turn the 
looking screw to fix the camera angle.

5. The camera tube can be rotated to left and right up to 165° in 
both directions by tuning tube round its own axel as shown 
below.

Caution:
It is no allowed to manually bend the first 100 mm of the front 

end as there are flexible springs inside and this will damage the 

camera head.

Features:
• The camera head is intended to be used on below camera 

houses:

 19012-0105, 17427-0108, 19011-0106

• Camera resolution at 640x480

• 5.8mm IP67 camera lens with 1 m (3 ft) tube

• Lens rotation up to 320°

• Tube rotation up to 330° 

• Operation temperature: -10°C~+50°C

Area where manually bending are not allowed.

297*210 mm



www.limit.se

CODE NO: 17427-1205

Kamerahuvud Rörligt 180°
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Camera head overview:
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Mini 5.8 mm
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Användning:
1. Anslut kameran till kamerahuset:

2. Ta bort linsskyddet och slå på kamerahuset:

3. Använd vredet för att vinkla kamerahuvudet upp till 160° I 
båda riktningar.

4. Efter önskad vinkel är uppnådd, använd låsskruven för att 
fixera kameravinkel.

5. Kameran kan också roteras längs sin egen axel upp till 165° åt 
både höger och vänster med hjälp av att rotera hela kamera 
tuben enligt nedan.

Varning:
Det är inte tillåtet att manuellt böja dom främre 100 mm då det 

ett fjädersystem som kan gå sönder om detta görs och kan skada 

hela funktionen. 

Egenskaper:
• Kamerahuvudet avser att användas med nedan kamerahus:

 19012-0105, 17427-0108, 19011-0106

• Kameran har en upplösning på 640x480

• 5.8mm IP67 kameralins med 1 m (3 ft) tub.

• Lins vinkling upp till 320°

• Tub rotation upp till 330° 

• Arbetstemperatur: -10°C~+50°C

Område där ej är tillåtet att manuellt böja tuben.

297*210 mm


