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VIS-H30 Video inspectie systeem in koffer
De VIS-H30 is een super compact systeem waarbij alles in de
robuuste waterdichte koffer is gemonteerd. De camera kan
eenvoudig in de kanalen worden gevoerd waarbij de haspel in
de koffer blijft. De gemaakte beelden of foto’s verschijnen op
het, in de deksel gemonteerd 7” kleuren scherm en kunnen op
een SD kaart worden opgeslagen. Met behulp van de meegeleverde centreer units is dit systeem ideaal voor het inspecteren
van:
• Luchtkanalen
• Rioleringen
• Schoorsteen / afvoergas kanalen
• Holle tussenruimtes

Setinhoud VIS-H30

7” kleuren LCD scherm
met afsluitbare zonnekap. Geïntegreerde
eenvoudige bediening.

Vast in koffer gemonteerde
draaibare haspel. Standaard 30m.
Optioneel 20 en 40m leverbaar.

•
•
•
•
•
•
•
•

Haspel 30m + camera
7”LCD + DVR
2 x centreerunit
Afstandsbediening
Li-batterij
AC adapter / autolader
Waterdichte ABS koffer
8 GB SD kaart

Opties VIS-H30
•
•
•
•

Leverbaar met afstandsmeting. Op het display wordt de
uitgerolde afstand weergegeven . VIS-HA30
Leverbaar met een camera met 512Hz zender voor detectie in kanalen. VIS-HD30
Leverbaar met een zelf nivellerende camera VIS-HN30
Leverbaar met een zeer kleine Ø14mm camera VIS-HK30

Technische specificaties
Camera
Sensor
Afmeting kop
Materiaal
Beeld hoek
Lens bescherming
Lichtbron
Bescherming

Haspel
1/3” Sony CCD
Ø23mm L=45mm
RVS 304
120°
Saffier glas
12 witte LED’s
IP68 /20m onder water

LCD display en DVR
LCD resolutie
Video compressie
Opname
Foto’s maken
LCD afmeting
Menu talen
Bediening
Extern geheugen

Materiaal stang
Materiaal frame
Lengte stang
Connector
Rotatie
Frame diameter
Stang diameter

glasvezel
RVS
30 meter (20 en 40 op aanvraag)
Gold touch-point connector
Draaibaar in koffer
33 cm
5,2mm

Overige

800x400 pixels
Li ion batterij
MPEG-4
Gewicht
Video en audio
Afmeting
Mogelijk
7 inch
9 talen
Door knoppen op paneel
SD kaart (max 32GB)

6600mA voor 8 uur continu gebruik
11 kg
52x34x20cm
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VIS-HF40 Video inspectiesysteem op haspel
De VIS-HF40 is geschikt voor de grotere kanaal diameters. De
compacte haspel kan zowel staand al liggend worden gebruikt
waarbij het 7” kleuren scherm eenvoudig kan worden verplaats. Het systeem is uitgevoerd met een zelf nivellerende
camera. De gemaakte foto’s of videos kunnen op een SD kaart
worden opgeslagen.
Met behulp van de meegeleverde centreer units is dit systeem
ideaal voor het inspecteren van:
• Luchtkanalen
• Rioleringen
• Schoorsteen / afvoergas kanalen

Setinhoud VIS-HF40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haspel met 40 meter glasvezel kabel
Camera 38mm zelf nivellerend
7”LCD scherm met DVR
Centreerunit 70mm voor kanalen 75-120mm
Centreerunit 120mm voor kanalen 125 -300mm
Afstandsbediening
Li ion batterij
AC adapter /auto lader
Multifunctionele installatiebeugel voor DVR
Schroevendraaier, inbus, dopsleutel
Afstandmeting op scherm

Optioneel: leverbaar met detectie unit (512Hz) VIS-HFD40

Camera nivellerend

DVR-systeem

Camera
Sensor
Afmeting kop
Materiaal
Beeld hoek
Lens bescherming
Lichtbron
Bescherming

Centreerunit 70mm

Centeerunit - kit (optioneel)

Haspel
1/3” Sony CCD
Ø38mm L=81mm
RVS 304
120°
Saffier glas
12 witte LED’s
IP68 /20m onder water

Materiaal stang
Materiaal frame
Lengte stang
Stang diameter
Frame lengte
Frame breedte
Frame hoogte

glasvezel
RVS
40 meter (50 en 60m op aanvraag)
6,8 mm
52 cm
31,5 cm
67,5 cm

LCD display en DVR

Overige

LCD resolutie
Video decoding
Opname
Foto’s maken
LCD afmeting
Menu talen
Bediening
Extern geheugen

Li ion batterij
4400mA voor 4-5 uur gebruik
oplaadtijd
6-7 uur
In DVR geïntegreerde oplaadbare batterij
Weergave van datum en tijd op scherm
Weergave van uitrol afstand op scherm

800x400 pixels
H.264
Video en audio
Mogelijk
7 inch 16:9
9 talen
Door knoppen op paneel
SD kaart
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512HZ detectie unit
Met behulp van deze unit kunnen de camera’s worden gedetecteerd waarin een 512Hz zender zit. U kunt dus nauwgezet
bepalen waar de camera zich bevindt in een kanaal.
Specificaties VIS-DU512
Frequentie
Afstand
Voeding
Gevoeligheid
Afmeting
gewicht

512Hz
4m
6 x AA (niet meegeleverd)
instelbaar 15 niveaus
100x10x10cm
800 gram

VIS-SC300 Video endoscoop met zijwaartse camera
Met deze inspectie camera kunt u eenvoudig kanalen van
binnen bekijken door de camera door slecht een beperkte
opening te voeren. De camera kijkt zijwaarts en wordt door 2
krachtige LED’s ondersteund. De beelden worden draadloos
naar het scherm gezonden

Setinhoud VIS-SC300
•
•
•
•
•

Camera

Camera probe
•
Monitor
•
USB kabel
•
Video out kabel
•
Magnetische monitor standaard

Oplader voor monitor
Oplader voor camera
Handleiding
Opberg doos

Monitor

Diameter camera buis
Lengte camera buis
Totale lengte
Materiaal buis
Lichtbron
Pixels
Focus
Kijkhoek

9mm
300mm
390mm
RVS
2 x Led (afstand 1,5m)
768x494 NTSC
6cm - oneindig
55°

Afmeting scherm
Resolutie
Video
Foto formaat
Video formaat
Resolutie
Geheugen
Werktemperatuur

3,5” TFT-LCD
320x240
NTSC / PAL
JPG
AVI
640x480
mini SD kaart
0 tot 45°C

Bescherming

IP67 (alleen camera)

Batterij

1100mAh

Werktemperatuur

-10 tot 60°C

Bat. gebruik/laden 3 uur / 3 uur

Batterij

1500 mAh

Bat. gebruik/laden

4 uur / 5 uur
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VIS-350 Video inspectie systeem in koffer met draai en kantelbare camera
De VIS-350 is een compact systeem waarbij alles in de robuuste waterdichte koffer is gemonteerd. De camera kan eenvoudig
in de kanalen worden gevoerd waarbij de haspel in de koffer
blijft. De gemaakte beelden of foto’s verschijnen op het uitklapbare 7” kleuren scherm en kunnen op een SD kaart worden
opgeslagen. Dit systeem is ideaal voor het inspecteren van:
• Luchtkanalen
• Rioleringen vanaf Ø70mm
• Schoorsteen / afvoergas kanalen vanaf Ø60mm
• Holle tussenruimtes
Functionaliteiten:
• 360°draaibare en 180°kantelbare camera
• Geïntegreerde zender voor traceren van de camera
• Lengteaanduiding op scherm
• nivelleringsfunctie van camera
Camera
Sensor
Afmeting kop
Pixels
Beeld hoek
Lens bescherming
Lichtbron
Bescherming

1/3” Color CMOS
Ø40mm L=60mm
768x675
115°
Kunststof koepel
12 witte LED’s
IP68

Display
Video uitgang
Gewicht
Afmeting
Geheugen
Interface

20 of 30meter
6,5mm

Voeding
Gebruiksduur
Gewicht
Afmeting

Duwstang
Lengte
Diameter

Setinhoud VIS-350-30m (Art.nr. 920012)

Monitor
7” 16:9
FBAS-signaal
400g
176x114x32cm
SD kaart
Mini USB aansluiting

Overige
Accupack NiMH/ netvoeding
2uur per accupack
8,2 kg
51x43x17cm

VIS 350-30m video-inspectiecamera compleet in
kunststof koffer met digitale lengte-aanduiding,
video- en foto-opslag, vast aangesloten draai- en
kantelbare kleurencamerakop ø 40 mm voorzien
van zendmodule, breedbeeld TFT-kleurenmonitor,
2 m verbindingskabel (monitor uitneembaar), 30 m
duwstang ø 6,5 mm, 5 stuks kunststof koepels, tube
siliconenvet, antislipmat, 2 stuks 12 V NiMH-accu´s,
SD-kaart, mini-USB aansluitkabel en laadapparaat

VIS-350 Toebehoren

Artikel nr.

Omschrijving

920020

Geleidingsset. rolgeleiding Ø75mm, beschermkorf Ø45mm
stangelement Ø20cm
Geleidingsset. Rolgeleiding Ø75mm, beschermkorf Ø45mm
Locator ontvanger in kunststof koffer. Inclusief telescoopstang 40
tot 107cm, koptelefoon, USB laadapparaat en 12 stuks markeerkrijt.
Kunststof koepels Ø40mm 10 stuks
VIS-350 systeem met 20meter duwstang

920014
920080
920022
920007
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Luchtkanaal robots
Bent u gespecialiseerd in het reinigen van luchtkanalen in fabriekspanden, kantoorgebouwen, ziekenhuizen etc, dan weet
u dat het hebben van een goede reinigingsmachine noodzakelijk is. Het gelijktijdig reinigen en observeren waardoor geen
plekje wordt gemist tijdens het reinigen, was tot op heden een
utopie. De luchtkanaalrobots ARI100 en ARI50 maken dit echter mogelijk. Met deze revolutionaire luchtkanaalrobots kunt
u reinigen en inspecteren tegelijk waardoor veel tijdwinst kan
worden behaald. Met behulp van deze robots kunt u aan uw
klanten laten zien dat u luchtkanaalreiniging serieus aanpakt
en het hoogst mogelijke reinigingsresultaat kunt afleveren.

ANATROLLER™ ARI-100
De ANATROLLER™ ARI-100 is een speciaal voor kanaalreiniging ontworpen robot. De robot is voorzien van een arm die 90° naar boven
en 90° naar beneden kan bewegen. Met behulp van de stuurbewegingen van de rupsbanden kan de arm nu in alle richtingen worden
bewogen zodat elke hoek kan worden gereinigd zonder de diameter
van de borstel te hoeven wijzigen.
De robot is voorzien van 2 camera’s De eerste kijkt langs de arm van
de robot en beweegt met de arm mee naar boven en beneden. De
tweede camera is boven op de robot gemonteerd en kan 350° roteren. De beelden worden weergegeven op de meegeleverde surface
pro tablet. Met deze beide camera’s heeft u uitstekend zicht tijdens
het reinigen waardoor geen vervuiling wordt gemist en het reinigingsresultaat zeer hoog is.
De ARI100 is zeer robuust en compact gebouwd en uitgevoerd met krachtige motoren. Doordat gebruik is gemaakt van hoogwaardig aluminium is het gewicht van de robot slechts 8kg. De ARI100 is in staat om een gewicht van 50kg te dragen en een gewicht van 45 voort te trekken van een voorwerp op wielen. Door deze eigenschappen is de robot in staat zeer zware en moeilijk
toegankelijke reinigingsklussen uit te voeren. De opbouw is zo gekozen dat het geheel een symmetrisch ontwerp heeft waardoor
de robot nadat hij is omgevallen gewoon verder kan functioneren.
Het centrale gedeelte van de ARI-100 heeft een draaibare unit die een hoekverstelling heeft van -90° tot +90°. Deze unit bevat de
arm waarop alle accessoires kunnen worden aangesloten. Door deze unit kan de ARI-100 de positie van de arm snel veranderen
zodat helling van 45° kunnen worden opgereden en er obstakels van maximaal 12,5cm kunnen worden beklommen
Op de arm van de robot kan een luchtmotor worden gemonteerd. Hierin worden de op maat geknipte kunststof vezels gestoken
zodat een borstel wordt verkregen. Ook kan op de arm een luchtzweep, spuit nozzles en extra accessoires als het beweegbare
stofzuigermondstuk worden gemonteerd waarmee zeer gericht stof kan worden weggezogen.
De ARI-100 is zeer eenvoudig te bedienen en met een beetje training
kan het personeel snel en probleemloos aan de slag.
Het Bedieningspaneel heeft twee joysticks. Met de ene kunt u feilloos
de beweging van de robot regelen. Met de andere kunt u de eventueel
op de arm gemonteerde accessoires beïnvloeden. De gebruiker heeft
volledige controle over de snelheid.
De beweging van de robot arm worden gerealiseerd met een zeer gevoelige draaiknop.
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Leveringspakket ARI-100

Extra accessoire ARI-100

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Robot met 2 camera’s en beweegbare arm
Luchtmotor
Borsteladapter
ca. 400 gram harde en zachte borstelvezels
Luchtzweep 3 voudig
Achterwaarts blazende nozzle
Voorwaarts blazend nozzle
Robuuste draagkoffer
30 meter verbindingskabel
Surface pro table met software (nero pro voor video bewerking)
Handleiding

•

Stofzuiger mondstuks beweegbaar (zonder stofzuigers)
Kleine wielen

ARI 100 specificaties

Lengte
Hoogte
Breedte
met grote wielen
met kleine wielen
Gewicht
Snelheid
Hellingshoek
Klimt over obstakels
Rotatie centrale arm
Aansluitspanning
Opgenomen vermogen
Bedrijfstemperatuur
PMW controle
PID controle
Standaard kabellengte
Beweging camera 1
Beweging camera 2
Verlichting LED 1
Verlichting LED 2
Video output RCA
Luchtdruk
Afmeting koffer
Audio output
Sleutelbeveiliging
Luchtaansluiting
Totaalgewicht
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292mm
127mm
216mm
178mm
8kg
0 - 36 m/min
max 45°
max 127mm
+/- 90°
110/230AC 50/60Hz
max 300W
0 - 50°C
ja
ja
30meter
+/- 90°
0 - 350°
+/- 90°
0 - 350°
4 (camera)
6,9 bar
635x508x254mm
optioneel
aanwezig
plug in
22kg (inclusief koffer)
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ANATROLLER™ ARI-50
De ANATROLLER™ ARI-50 is zeer robuuste en betrouwbare robot voor
het effectief inspecteren en reinigen van luchtkanalen.
Deze uiterst gebruiksvriendelijke robot is snel inzetbaar door de robot
met de 30 meter aan de koffer te verbinden. De perslucht wordt additioneel aangesloten maar is wel geïntegreerd in de kabel zodat een 1
kabel systeem wordt verkregen met alle voordelen van dien.
De bediening is zeer eenvoudig en gaat met de in de koffer gemonteerde joystick. Hier kan ook de lichtsterkte van de onder de stationaire bewerkingsarm gemonteerde LED verlichting worden geregeld.

De boven de bewerkingsarm gemonteerde camera kijkt in de rij/bewerkingsrichting. De beelden worden weergegeven op de
meegeleverde microsoft surface pro tablet. Additioneel kan boven op de robot een Go-pro camera worden gemonteerd zodat
HD beelden worden gemaakt.
De ARI50 is uitgevoerd met een stationaire bewerkingsarm. Hierop kunnen de luchtmotor, luchtzweep en nozzles worden gemonteerd.
De ARI50 is zeer robuust en compact gebouwd en uitgevoerd met krachtige motoren. Doordat gebruik is gemaakt van hoogwaardig aluminium en RVS is het gewicht van de robot slechts 5kg. De ARI50 is in staat om een gewicht van 20 kg te dragen en
een gewicht van 30 voort te trekken van een voorwerp op wielen. De ARI-50 is zeer wendbaar en kan hellingen nemen met een
hellingspercentage van 45° en over obstakels klimmen met een hoogte van 12,5cm. De opbouw is zo gekozen dat het geheel een
symmetrisch ontwerp heeft waardoor de robot nadat hij is omgevallen gewoon verder kan functioneren.
De ARI50 kan zijn werk doen onder zware omstandigheden en is bestand tegen water, olie en stof. Met de robot kan worden
geïnspecteerd, gereinigd, gesprayd en gecoat. Ten opzichte van zijn grote broer de ARI100 kunnen kleinere kanalen worden
bewerkt.

Leveringspakket ARI-50
•
•
•
•
•
•

Robot met 1 camera
Luchtmotor
Borsteladapter
ca. 400 gram harde en zachte
borstelvezels
Luchtzweep 3 voudig
Achterwaarts blazende nozzle

ARI 50 specificaties

•
•
•
•
•
•

Voorwaarts blazend nozzle
Robuuste draagkoffer
30 meter verbindingskabel
Surface pro tablet
Nero pro video bewerking
Handleiding

Lengte
Hoogte
Breedte
met grote wielen
met kleine wielen
Gewicht
Snelheid
Hellingshoek
Klimt over obstakels
Aansluitspanning
Opgenomen vermogen
Bedrijfstemperatuur
PMW controle
Standaard kabellengte
Camera resolutie
Camera pixels
Verlichting
USB 2.0
Luchtdruk
Afmeting koffer
Sleutelbeveiliging
Luchtaansluiting
Totaalgewicht
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280mm
127mm
127mm
89 mm
5kg
0 - 11 m/min
max 45°
max 127mm
110/230AC 50/60Hz
max 200W
0 - 50°C
ja
30meter
420 TV lines
512x582
witte Leds
input/output
8 bar
635x508x254mm
aanwezig
plug in (in kabel)
19kg (inclusief koffer)
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