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Inspektionssystem      ø50 - 300mm / 30m mjuk kabel

HFO-328K Egenskaper och fördelar HFO-328K

Kameramodul

Sondsökare

Portabelt system för inspektioner av brunnar/borrhål med 
rördiametrar från 50mm till 300mm med mjuk kabel på 30m 
/ 6,5mm och med 40mm gyrokamera.

•  Färgkamera 40mm med safirglas med LED belysning, 8 st. 
Klara upp till 3bar.

•  8" TFT-LCD Färgmonitor med solskydd. 

•  30 meter mjuk kabel med 6,5mm diameter som standard. 

•  Inspelning av bild (jpeg) och film (AVI) till SD-minne.

•  Drivs med laddningsbart batteri samt 220V.

•  Levereras i slagtålig & vattentät väska.

•  Inspelning av film med pausfunktion, ljud samt bild.

•  Tangentbord för text i bild samt fjärrkontroll.

•  Flera video in- och video utgångar där flera olika kamera-
system kan användas till samma styrbox. USB-utgång.

•  Drivs med 12V 8800mA uppladdningsbart Li-ion batteri. 
AC110V-240V 1.5A laddare. 6 timmars arbetstid.
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Extra tillbehör

Sondsökare
•  Sökfrekvens: 512Hz
•  Vikt: 3,7kg
•  Batterier: 6 st AA Alkaline / 30 till 

40 timmar drifttid.
•  Väska.

Frekvensen 512Hz är gångbar för 
lokalisering av sond i ledningar gjord 
av järn, där inte frekvensen 33kHz 
fungerar.

•  40mm gyrokamera, med eller utan inbyggd söksond.
•  29mm gyrokamera, med eller utan inbyggd söksond.
•  23mm kamera, med 20/40m rörål.
•  16mm kamera, med 20m rörål.
•  6mm kamera, med 20m rörål.

•  40mm x 60mm med Safirglas, 
 IP68 och 3bar. 
•  Vidvinkel 120°.
•  Kameraljus består av 8st vita 
 lysdioder som ljusteras från 
 styrboxen.
•  Inbyggd söksond finns som extra 
 tillbehör (512Hz), monteras på fabrik.

Ingående delar (standard)
•  8” TFT-LCD Färgmonitor innbyggd i väskans lock.
•  40mm färgkamera med gyro och glidskydd.
•  30 meter mjuk kabel.
•  Laddningsbart batteri med laddare.
•  Kontrollbox med styrning av kameraljus, inspelning av film,  

ljud och bild till DVR (SD-minne).
•  Väska i slagtålig ABS-plast och vattentät.


