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Cechy produktu
 • Stosowana od Ø 70 mm, a od Ø 100 mm z 

wózkiem jezdnym

 • Kamera uchylno - obrotowa

 • Obiektyw chroniony szkłem szafirowym

 • Oświetlenie LED dużej mocy

 • Obraz kamery zachowuje pion za pomocą 

czujnika grawitacyjnego

 • Zintegrowane lasery równoległe do  

pomiarów geometrii kanału

 • Zintegrowana sonda (nadajnik) lokalizatora

 • Zintegrowany czujnik ciśnienia do pomiaru 

nad- i podciśnienia wewnętrznego kamery

 • W trybie ręcznego przesuwu możliwość wy-

posażenia w pręt naprowadzający i różnego 

rodzaju nakładki prowadzące

 • Klasa szczelności IP 68

 • Made in Germany

SR50

Kompatybilna z  
następującymi wózkami

 • FW150/FW150S

 • FW300T

Opcjonalnie
 • Laser równoległy do pomiarów

 • Ciągły pomiar deformacji

Cechy produktu
 • Stosowana od średnicy Ø 150 mm z wózkiem jezdnym

 • Kamera uchylno - obrotowa

 • Obiektyw chroniony szkłem szafirowym

 • Oświetlenie LED dużej mocy

 • Zoom optyczny 10× / zoom cyfrowy 4× 

 

SR100 

 
Kompatybilna z

 • TINY | 8

 • TINY | PC 

 • FW100CT

 • FW150/FW150S

 • FW150SAT

 • Zintegrowana sonda (nadajnik) lokalizatora

 • Zintegrowany czujnik ciśnienia do pomiaru  nad- i podciśnienia  

wewnętrznego kamery

 • Klasa szczelności IP 68

 • Made in Germany

Kamery



 • RPP oferuje jednocześnie bogate możliwości pomiaru uszkodzeń, 

przyłączy, itd.

 • Połączone zestawienie video inspekcji z rozłożonym obrazem we-

wnętrznej ścianki rury, umożliwia łatwe przyporządkowanie

 • Ruchome obiekty, np. płynąca woda, rozpoznawane są bez wszelkich 

wątpliwości

 • Żadnej dodatkowej straty czasu: poprzez kombinację uchylno-obro-

towej kamery z kamerą RPP w jednej obudowie, niezbędny jest tylko 

jeden przejazd a rezultat przeglądu otrzymywany jest natychmiast, 

bez żadnych dalszych czynności

 • Prosta obsługa kamer nie wymaga żadnego dodatkowego szkolenia

RPP oferuje – dodatkowo do dotychczasowych nagrań video - przejrzy-

stą prezentację poddawanej inspekcji wewnętrznej ścianki rury.

 • Wewnętrzna ścianka rury zostaje całkowicie i z dokładną skalą od-

tworzona na obrazie

 • Szybki przegląd wyników przeprowadzonych inspekcji obok dobrych 

możliwości porównawczych oferuje najlepsze warunki do ustalenia 

najbardziej efektywnej metody renowacji

RICO-Picture-Processing RPP®

Kompatybilna z następującymi wózkami
 • FW150/FW150S

 • FW300T

Opcjonalnie
 • Laser równoległy do pomiarów

 • Ciągły pomiar deformacji

Cechy produktu
 • Stosowana od średnicy Ø 200 mm z wózkiem jezdnym

 • Dwa typy kamer w jednej:

 • Zoom, kamera uchylno – obrotowa

 • Kamera RPP z optyką typu „rybie oko”

 • Obiektyw chroniony szkłem szafirowym

 • Oświetlenie LED dużej mocy

 • Zoom optyczny 10× / zoom cyfrowy 4×

 • Zintegrowana sonda (nadajnik) lokalizatora

 • Zintegrowany czujnik ciśnienia do pomiaru pod- i nadciśnienia 

wewnętrznego kamery

 • Klasa szczelności IP 68

 • Made in Germany

SR100 RPP



M
ADE IN

GERMANY

RICO GmbH

D-87437 Kempten
Dieselstrasse 15

Tel. +49 (0) 831 / 5716 - 0
Fax +49 (0) 831 / 5716 - 226

Mail info@rico-gmbh.de
Web www.rico-gmbh.de

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL NA 
POLSKĘ: 
 
Firma „Sezam-Instal” Sp.J. 
45-131 Opole 
Ul. Józefa Cygana 1 
Tel.: 77 457 84 98 
Fax.: 77 457 84 90 
 
E-Mail: fsi@op.pl 
www.sezaminstal.pl 


