
Kameror
Explosionsskyddade kameror för alla tillämpningar

SWE

KAMEROR



Produktfunktioner
 • Ø 70 mm och större med rörål och för Ø 100 

mm och större med motorvagn

 • Pan- och tiltkamera (svängkamera)

 • Linsskydd av safirglas 

 • Kraftfullt LED-ljus

 • Upprätt kamerabild (gyro) genom en  

gravitationssensor

 • Integrerad parallell-lasermätning

 • Integrerad söksond 

 • Integrerad trycksensor för att indikera över- 

och undertryck

 • Med rörål kan förgreningspinne användas 

för att komma in i avstick

 • Skyddsklassning IP 68

 • Made in Germany

SR50

Kompatibel med följande  
motorvagnar

 • FW150/FW150S

 • FW300T

Tillval
 • Parallell-lasermätning

 • Kontinuerlig deformationsmätning (Ring-

laser)

Produktfunktioner
 • Ø 150 mm och större med motorvagn

 • Pan- och tiltkamera (svängkamera)

 • Linsskydd av safirglas 

 • Kraftfullt LED-ljus

 • 10× optisk zoom / 4× digital zoom 

 

SR100 

Kompatibel med följande röråls- 
system och motorvagnar

 • TINY | 8

 • TINY | PC 

 • FW100CT

 • FW150/FW150S

 • FW150SAT

 • Integrerad söksond 

 • Integrerad trycksensor för att indikera över- och undertryck

 • Skyddsklassning IP 68

 • Made in Germany

KAMEROR



 • Samtidigt erbjuder RPP omfattande möjligheter att 

mäta rörskador, böjar, avstick etc.

 • Inspektionen med utfällbara innervägg av röret underlättar överblick-

en på ett snabbt sätt

 • Detta innebär t.ex rinnande vatten - kan enkelt ses på bilden

 • Inga extra tidskostnader: Kombinationen av pan- och tiltkameran  

och RPP kameran i en kamera, behövs bara en inspektion och  

resultatet är tillgänglig omedelbart utan några ytterligare processteg

 • På grund av sin enkla användning, kräver RPP inte någon ytterligare 

utbildning

Förutom den konventionella inspelningen, erbjuder RPP en tydlig  

överblick över det inspekterade rörets innervägg.

 • Hela den inre väggen av röret visas i en bild. 

 • En snabb överblick över det inspekterade området erbjuder -  

förutom utmärkta jämförelsemöjligheter - idealiska förhållanden  

för en effektiv bedömning inför framtida reparationer/åtgärder

RICO-Picture-Processing RPP®

Kompatibel med följande motorvagnar
 • FW150/FW150S

 • FW300T

Tillval
 • Parallell-lasermätning

 • Kontinuerlig deformationsmätning (Ringlaser)

Produktfunktioner
 • Ø 200 mm och större med motorvagn

 • Två kameratyper i ett:

 • Zoom, pan- och tiltkamera

 • RPP Kamera med fish-eye optik

 • Linsskydd av safirglas 

 • Kraftfullt LED-ljus

 • 10× optisk zoom / 4× digital zoom 

 • Integrerad söksond 

 • Integrerad trycksensor för att indikera över- och undertryck

 • Skyddsklassning IP 68

 • Made in Germany

SR100 RPP
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