
Kamere
Eksplozijsko zaščitna izvedba kamer za vsa področja uporabe

SL

KAMERE



Lastnosti
 • Primerna za cevi od premera 70 mm naprej 

pri ročnem potiskanju, ter za premere od 

100 mm naprej pri montaži na voziček

 • Zgibna in rotacijska kamera

 • Zaščita leč iz safirnega stekla

 • Zmogljiva LED luč

 • Vedno pokončna slika na monitorju zaradi  

gravitacijskega senzorja na kameri

 • Integriran paralelni laser za meritve

 • Integriran lokacijski oddajnik

 • Integriran sensor pritiska za indikacijo preve-

likega ali premajhnega pritiska v kameri

 • Pri ročnem potiskanju možnost podaljšanja z 

palico (za potiskanje bočno v cevi) in oprema 

z različnimi drsnimi sanmi

 • Zaščita IP 68

 • Made in Germany

SR50

Kompatibilna z vozički
 • FW150/FW150S

 • FW300T

Po naročilu
 • Paralelni laserji za meritve

 • Kontinuirano merjenje deformacij

Lastnosti
 • Primerna za premere od 150 mm naprej pri montaži na voziček

 • Zgibna in rotacijska kamera 

 • Zaščita leč iz safirnega stekla

 • Zmogljiva LED luč

 • 10 × optični zoom / 4 × digitalni zoom 

 

SR100 

Kompatibilna z napravami in vo-
zički

 • TINY | 8

 • TINY | PC 

 • FW100CT

 • FW150/FW150S

 • FW150SAT

 • Integriran lokacijski oddajnik

 • Integriran sensor pritiska za indikacijo prevelikega ali premajhnega 

pritiska v kameri

 • Zaščita IP 68

 • Made in Germany

KAMERE



 • Istočasno RPP ponuja tudi neomejene možnosti za opravljanje  

meritev poškodb cevi, dovodov, jaškov, itd…

 • Video prikaz je razdeljen na dva dela z hkratnim posnetkom standar-

dnega prenosa in razgrnjenim posnetkom notranje stene cevi, kar 

znatno olajša primerjalni proces

 • S tem je olajšano zaznavanje premikajočih predmetov znotraj cevi, 

npr. tekoče vode

 • Časovno učinkovit sistem: zaradi kombinacije pan in tilt kamere z RPP 

kamero v enem ohišju je potreben samo en video pregled cevi. Rezul-

tat je dostopen takoj, brez dodatne obdelave videoposnetkov

 • Zaradi enostavne uporabe RPP tehnologija ne zahteva dodatnega 

usposabljanja

Zraven standardnega video pregleda ponuja opcija RPP jasno  

ponazoritev notranjih sten pregledanih cevi.

 • Celotna stena cevi je prikazana na eni sliki, v realnem merilu

 • Hiter celotni pregled pregledane površine nudi veliko možnosti za 

različne primerjave cevi, zraven tega pa tudi možnost za kvalitetno 

strokovno oceno o potrebi po sanaciji cevi 

RICO-Picture-Processing RPP®

Kompatibilna z vozički
 • FW150/FW150S

 • FW300T

Po naročilu
 • Paralelni laserji za meritve

 • Kontinuirano merjenje deformacij

Lastnosti
 • Primerna za premere od 200 mm naprej pri montaži na voziček

 • Dva tipa kamere v eni:

 • Zoom, pan in tilt kamera

 • RPP kamera z optiko ribjega očesa

 • Zaščita leč iz safirnega stekla

 • Zmogljiva LED luč

 • 10 × optični zoom / 4 × digitalni zoom

 • Integriran lokacijski oddajnik

 • Integriran sensor pritiska za indikacijo prevelikega ali premajhnega 

pritiska v kameri

 • Zaščita IP 68

 • Made in Germany

SR100 RPP
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