RobiCam 23FB Böjbar
Kamera för rensstavar och inspektion underifrån

Inspektion underifrån. Kameran kan vinklas!
• Inspektion underifrån,
uppifrån eller horisontellt
• Passar både S-V-R, SnapLok
och Rodtech (i Sverige dirtclean)

• Vinkla kameran medan
du inspekterar
• Vattentät
• Robust hus av rostfritt stål
• Passar i Robimechs västar
och väskor. RobiCamModul-System RMS

RobiCam 23FB Böjbar på rensstav. 501 033 406.

Nu kan du vinkla kameran medan du inspekterar!
Rikta kameran genom att dra i kabeln. När du behöver
se åt sidan dra i kabeln och kameran viker sig år sidan.
Vrid kameran genom att vrida rensstaven.
Inspektera underifrån, uppifrån eller horisontellt.
RobiCam 23FB har fäste för rensstavar vilket gör att
man enkelt kan inspektera kanaler även om man inte
kan inspektera från skorstenstoppen.
Prisvärd. Inspektionskameran och tillbehör är uppbyggda av standardkomponenter vilket gör RobiCam
inspektionskamera till en av de mest prisvärda på
marknaden.
RobiCam 23FB: Mycket stryktåligt kamerahus av
rostfritt stål. Kameran är helt vattentät och kan användas både i avloppssystem och under vatten.
Kompatibel med andra RobiCam. Passar i befintliga
västar och väskor enligt RMS-systemet

RobiCam Modul System (RMS)
RobiCam Modul System (RMS) är utvecklat i
Sverige av Robimech AB. Alla kameror, bildskärmar respektive batterier i RobiCam-systemet har lika
kontakter och är utbytbara. Alla kameror med RCS
passar till alla batterier och alla bildskärmar. När
man t.ex. vill utöka med en extra kamera kopplar
man helt enkelt in den istället för den befintliga kameran.
Robimech AB har utveckling och tillverkning och
service i Sverige
För mer info se, produktblad RobiCam RMS
Robimech AB
Utveckling, tillverkning och service I Sverige
Rev 180723

Levereras i praktisk förvaringsväska för anslutning till
befintliga RMS-system eller i Al-väska med bildskärm
och strömförsörjning.
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RobiCam 23FB

Rikta kameran åt sidan
genom att dra i kabeln.

501 033 418 Rensstav, Styrstav
501 033 419 Rensstav, Förlängningsstav

501 033 406. RobiCam 23FB på rensstav
med styrtrådar

Förvarings- arbetshållare

Förvaringsväska i mjuk textil

RobiCam 23 in aluminiumväska med 7” bildskärm och
batteri

RobiCam 23 på rensstav
med arbetsväst, 7” bildskärm och batteri

Specifikationer
Kamera 23FB för rensstavar
Art.nr. 551 033 406
Diameter: 23 mm
Längd: 55 mm
Vattentät: IP68
Anslutningsgänga: M8 för koppling till rensstavar.
Rikta kameran åt sidan genom att dra i kabeln.
Kabellängd: 12 m (Andra längder tillgängliga)
Typ: 1/3" HD CMOS Image Sensor
Upplösning: 800 TV Lines / 976(H)x496(V)
Vidvinkel: 120 °
Anslutning till alla RMS: Ja

501 033 839. RobiCam 23F
med glasfiberstång på
vinda.
Meter i bild

