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Kameror

Våra styrkor
30 års erfarenhet
Vi tillverkar högkvalitativa 
inspektionskameror, spårningssystem 
samt mät- och testinstrument och har 
30 års erfarenhet inom branschen. 
Vårt Europakontor ligger i Karlsruhe 
i Tyskland. Därifrån förser vi våra 
samarbetspartners med varor och 
service.

Vi är innovativa
Vi erbjuder våra kunder innovativa 
kamerasystem för kanal- och 
rörinspektioner. De flesta av våra 
modeller är modulara system vilket gör 
lösningarna kostandseffektiva och lätta 
att bygga ut enligt de aktuella behoven. 
Naturligtvis har vi även ett omfattande 
sortiment av reservdelar. 

C25 
(VVS 7016754)

• Φ25 mm
• Brukstemperatur -20°C – +55°C
• 12 st LED
• Brännvidd 10–20 cm
• Böjradie 90 grader: 35 mm
• IP68, max.1 bar
• DN 50 – DN 125

CD23F 
(VVS 7019218)

• Φ23 mm
• Gyro
• Utbytbar fjäder
• Brukstemperatur -20°C – +55°C
• 9 st LED
• Brännvidd 10–20 cm
• IP68, max.1 bar
• DN50 - DN160
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Kamera och sändare

• Sändare 512 Hz.
• IP 68.
• Panorering/lutning 180/360 

grader.
•  Reglerbar LED-belysning.
• Två plastcentrerare
• Två hjulförsedda centrerare

av metall

C28 CH40

• Φ40 × 51mm
• Resolution HD 720p
• Gyro
• DN70 - DN150

• Fjäder med sändare för
(512 Hz) CD23F-kamera

L26FT

(VVS 7019217)

KAMI
DN50 - DN125 
(VVS 7016750)

25 mm

7’’ TFT

USB/SD

DN50 - DN125

Φ5,2mm & 20m

Brukstid ≥ 4h

Ett litet och lättanvänt 
kamerapaket med 25 mm 
kamerahuvud och 20 m 
skjutkabel.
Inspelning på USB-sticka 
eller SD-kort.
Lätt att bygga ut med olika 
kamerarhuvuden eller 
skjutkablar till exempel 
CR12-C12B-20M
(se sidan 8)
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METACAM 10
DN40 - DN125
(VVS 7019216)

METACAM 20
Roterande/svängande inspektionskamera 

DN50 - DN160

• Kabelrengöring med en
utbytbar svamp

•  Kompakt och stöttålig design
• Utbytbara kamerahuvuden
• Utvidgningsbar t.ex. med

CR12-C12B-20M (se sidan 8)

• Kompakt och lätt att
transportera

•  Reningsfunktion och ett
separat stöd för skjutkabeln.

• 28 mm roterande kamera- 
huvud med 40 m kabel

Översikt

METACAM 10 är ett 
lätthanterligt och robust 
kamerapaket med 23 mm 
gyrokamera. 
Den integrerade svampen 
rengör skjutkabeln vid 
innrullning vilket underlättar 
arbetet.  
METACAM 10 är 
kompatibelt med närmare 
10 olika kamerahuvuden, 
vilket möjliggör ett brett 
användningsområde.

Översikt

METACAM 20 är ett 
avancerat kamerapaket med 
ett av marknadens minsta 
roterande kamerahuvud.
METACAM 20 har en 
multifunktions-kontrollpanel 
med ett tangentbord för 
skriftlig dokumentering.
Kamerapaketet är 
kompatibelt med ett flertal 
kamerahuvuden. 

Fördelar:

Fördelar:

Φ5,2mm & 40m

DN40 - DN125

Brukstid ≥ 4h

7’’ TFT

USB/SD

10’’ TFT

USB/SD

Tekstinsyöttö

DN50 - DN160

Φ7mm & 40m

Brukstid ≥ 4h
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VISIO PRO 360HD
Full-HD 1080p Kamerapaket
360°/180° pan/tilt DN150 - ∞

Översikt
VISIO HD är ett kamerapaket av toppklass. Kamerapaketet erbjuder 
skarp bildkvalitet tack vare HD PAN/TILT-kameran,10 x optiska 
zoomen och den variabla fokusen. Kamerahuvudet har 6 LED-
lampor för närgranskning och 6 LED-lampor för fjärrgransking. 
Centralenheten har 10,1” HD IPS-skärm, som visar alla detaljer 
noggrant. I skärmen används IPS-teknik som gör att bilden syns från 
alla vinklar. Tangentbordet möjliggör en snabb dokumentering av 
inspektionen.  

• HD-utrustning
•  roterande kamerahuvud,
• 10 x optisk zoom
• Variabel fokus.
• Hållbar kabeltrumma av 

auluminium

Fördelar:

80 x 152,3mm

Φ9mm & 60m

DN150 - ∞

Brukstid ≥ 4h

10’’ IPS

USB/SD

Text- 
behandling

Skjutkabel 

CR12

Kamerahuvud 

C12B

(VVS 7016752)

Egenskaper:
Skjutkabel: Glasfiber
Diameter & längd: Φ 4.8 mm & 20 m
Strömkälla: Via centralenheten 
Skyddklass: Stänksäker  
Brukstemperatur: -28°C – +50°C 
Dimensioner: 32 × 32 × 11 cm

(VVS 7016753)

Egenskaper:
Rördimensioner: DN20 - DN50 
Kamerans storlek Φ 12 × 22 mm    
Böjradie 90 grader: ≥ 35 mm 
Material: Stomme, rostfritt stål, 
lins av safirkristall
Brännvidd: 5 – 15 cm, fast   
Resolution: 0.4 megapixel 
Belysning: 8 LED
IP klass: IP68, 1 bar 
Max. brukstemperatur: -20°C – +55°C   
Vikt: 45 g
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Mottagare 

R12B
Mottagare 

R13A
(VVS 7016767)

Mottagare
• Frekvens 512 Hz
• Mottagaren identifierar kameror och

robotar som är försedda med sändare.
• Kontinuerligt justerbar känslighet

säkerställer god precision.

• Strömkälla: 6 × AA
•  Strömstyrka: < 55 mA
•  Lägen: Normal/Ljud
•  Sensitivitet: Nära / Avlägset
•  Justering av sensitivitet: Kontinuerlig
•  Känslighet: LCD 15 nivåer
•  Brukstemperatur: -10°C – +50°C
•  Dimensioner: 100 × 10 × 10 cm
•  Vikt: 1 kg

(VVS 7016767)

Mottagare
• Mångfrekvensmottagare
• Mottagaren identifierar kameror och 

robotar som är försedda med sändare.
• Med hjälp av GPS kan man automatiskt 

kartlägga rörsystemet (ej i standard-
paketet)

•  Frekvens: 512 Hz, 1kHz, 33 kHz, 83 kHz
•  LCD skärm: 3,5” med bakgrundsbelysning
•  Identifieringsdjup: 6 m
•  Identifierar även elkablar med spänning
•  Integrerad strömkälla
•  Li-ion-batteri 7,4 V
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