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HFO-B2/17 Inspektionssystem      ø25 - 110mm / 30m

HFO-B2/17 Egenskaper och fördelar HFO-B2/17

Slagtålig och vattentät väska Kameramodul

Ingående delar (standard)

Söksond & Sondsökare (tillval)

Portabelt "push system" för enklare inspektioner med rördia-
metrar från 25 mm till 110mm med rörål på 30m och med 
17mm färgkamera.

•  Färgkamera 17mm i rostfritt stål med safirglas.

•  7" TFT-LCD färgmonitor 800 x 480 px med 10x digital zoom.

•  30 meter rörål med 5mm diameter som standard.

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

•  Drivs med 220V samt laddningsbart batteri. Upp till 7 timmar 
batteritid.

•  Levereras i slagtålig & vattentät väska.

•  Metervisare i bild, visar antal meter kameran är inne i röret.

•  7” TFT-LCD färgmonitor.
•  17mm färgkamera med 2 stycken olika glidskydd.
•  Rörålsställning med 30m rörål.
•  Laddningsbart batteri med laddare.
•  Kontrollenhet med styrning av kameraljus, inspelning av 

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

Kamera: 17mm i rostfritt stål och Safirglas, IP68, 720 x 576 px.

    Kameraljus består av 6st vita 
    lysdioder,  ljusterbart från 
    kontrollenhet.

Söksond
•  Frekvens: 512Hz
•  Storlek/Vikt: ø23x50mm/100gr
•  Batteri: 1st knappbatteri LR-44
 3 till 4 timmar drifttid.
•  Sökdjup järn: Upp till 3m. 
 Icke metallisk: Upp till 4,5m.

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.

•  28mm gyrokamera, med 30m rörål med eller utan inyggd 
söksond. Lång eller kort fjäder.

•  23mm kamera, med 30m rörål med eller utan inyggd 
söksond.


