
www.hamafo.se
Din specialist inom 

läcksökning & rörinspektion!
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Litet och kompakt system för inspektion av rör med inspelning 
av video, bild och ljud direkt till SD-kort. 

•  ø29 mm kamera med gyro för DN50-200

•  30 m / 6,7mm rörål på kabeltrumma i rostfritt stål, kan ökas 
på upp till maximalt 50 meter

•  5,6” TFT LCD-skärm med inspelningsfunktion 

•  Inspelning Video, Bild & Ljud till SD-minne
 MPEG-4 video (avi, 800 x 600 pixel)
 Bilder (bmp, 640 x 480 pixlar)

•  Meter i bild samt videoutgång, Text i bild som extra tillbehör

•  Söksond 512Hz alt. 33kHz som extra tillbehör

•  1 batterier för c:a 3 timmars drift, 100 - 240V

•  Styrs med trådlös fjärrkontroll

•  Storlek / Vikt: 420 x 230 x 480mm / 8 Kg

Kamera Option: WiFi-modul

Extra tillbehör

Som option går det att lägga till 
WiFi-modul för koppling mot  
appen minCam Viewer.

•  Få upp bilden live i mobilen eller 
surfplattan

•  Spela in video, ljud och ta foto

•  Gör anteckningar direkt i appen

•  Diameter:  ø29mm
•  Cyl. längd:  16mm
•  Bildvinkeln:  121°
•  Lins:  3mm safirglas
•  Tryck:  10bar
•  Glidskydd:  ø45mm
•  Sond:  33kHz / 512Hz

mC30Duo samt mC30 kan 
bestyckas med 8.4” monitor i 
PELI-väska med text generator 
(tangentbord med text i bild)

Centreringsborst till kamera 
ø29mm (75, 105 och 145mm)

Ingående tillbehör
•  Väska med glidskydd, kameravagn 

med utbytbara hjul (>130mm med 
utbytbara hjul >200mm), bärrem, O-
ringssats etc.

•  1 batteri för c:a 3 timmars drift med 
 laddare

Tillval kameror
•  KK13, Ø13 mm kamerahuvud

•  KK18, Ø18 mm kamerahuvud

•  KK55 SL, Ø55 mm kamerahuvud med 
gyro


