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ROCAM® 4+ Rörinspektionssystem ø40- 300 mm / 8 m / 30 m / 65 m

ROCAM 4+ Utvalda egenskaper ROCAM 4+

Välj kameramoduler

Utvalda tillbehör

Portabelt ”push system” för mindre inspektioner med rördia-
metrar från 40 mm till 300 mm och maxlängd på 65m. 

•  WiFi-funktion för att få upp bilden live i mobilen genom 
Rocam 4-appen.

•  Flexibelt - både rörål och kameramodul kan lätt bytas ut, 
dvs flera typer av kameror och längd på rörål kan användas 
till samma utrustning.

•  Inspelning av bilder och film till SD-kort och kan spelas upp 
direkt på displayen eller förs över till PC.

•  Drivs med laddningsbart batteri 18V / 4 Ah. Ca. 3h drift.

•  Exakt bestämning av kamerans läge/avstånd med digital 
mätare som är infälld i bild på displayen.

•  Kamera med 4x zoom-funktion.

•  ø25 mm 

•  ø30 mm

•  ø40 mm
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Kamerahuvud med gyro
Bilden är alltid rättvänd

Sändare 
För lokalisering

10,4" TFT-LCD Touch-Display
Löstagbar

Inspelning 
Bild / Film med ljud 
till SD-kort

Rörål
Ø7mm

Metervisare i display
Visar längden till kamera

Vattentålig
IP68 för enkel rengöring

Tekniska data
Display: 10,4” TFT LCD touch färgskärm, löstagbar

Bild/videoformat: JPG / AVI (720px. x 600px.)

Längd rörål:  30 m / 65 m (8 m tillval)

Diameter rörål:  ø7 mm / ø8 mm (ø5,5 mm tillval)

Strömförsörjning:  Lithium Lon-batteri 18 V / 4 Ah

Mått (LxBxH): 560 mm x 400 mm x 340 mm

Vikt:  18,6 kg / 22,4 kg (30m / 65m kabellängd)

Övrig teknisk information ring 08-608 24 20.

•  33 kHz sändare för lokalisering

•  Guide i aluminium i olika storlekar

•  Guide med borst (ø 150-200 mm)

•  Roll Sully-vagn

• Extra batteri, 18V, METABO

• 240V laddningsadapter

• CAT4 söksystem

WiFi
Få upp bilden i mobilen

Avtagbar vagn med hjul (65m).

65 m, 30 m och 8 m rörålar.


