
Cameră video dirijabilă cu duză 

                            Curăţare                      Ghidare 
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Documentare Inspecţie 

şi toate doar într-o singură procedură O inovaţie 
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Set duze pulverizare posterioară, pentru înaintarea 
capului de lucru prin conducte. Pentru curăţarea 

conductelor în timp ce trageţi înapoi furtunul. În locul 
acestui set, se poate folosi o duză rotativă, sau o 
duză rotativă pentru locuri grele de curăţat. 

Duză de ghidare 
pentru ghidarea 

prin conducte 

 

Jetcam 40 Pro este un sistem foarte eficient pentru deblocare. 
Înainte şi după deblocare, poate fi folosit ca  sistem de curăţare a 
canalelor. 

Este echipat cu o cameră de înaltă performanţă, pentru o orientare 
optică ideală în timpul procedurilor de lucru. 
Acest sistem schimbă pentru totdeauna felul de a întreţine 

canalizările. 

Structura părţii principale de lucru a 
 

 

Capul de lucru, 

incluzând: 

Duză de pulverizare 

anterioară (schimbabilă) 
pentru eliminarea 

obstacolelor (opţional) 

Cameră canal  
Spirale, bătători  cu lanţ,  

Presiune înaltă 

ACUM De obicei 

Cameră video de înaltă 
performanţă pentru o 
permanentă orientare şi 

documentare, cu transmiţător 
de localizare 512 Hz (opţional) 

Ghidare prin satelit 

nu prin nămol ci ocolindu-l, prin ghidare 

Curăţare la presiune înaltă  
în timpul înaintării automate. 

Mai ales când trageţi înapoi furtunul. 

Opţional: cu diferite duze de curăţare, de 
exemplu rotative, sau duze rotative 
pentru locuri grele de curăţat, etc. 

Deblocare 

folosind 

duza de pulverizare anterioară 
schimbabilă.  

Prin răsucirea furtunului, jetul de apă 
al duzei de pulverizare anterioară 
loveşte blocajul în diferite puncte, 
având ca rezultat (ideal) eliminarea 

obstacolului. 

Inspecţie  
folosind camera video de înaltă 

performanţă, 

păstraţi tot timpul controlul 
asupra procedurilor de lucru. 
 
Documentare 
folosind sistemul încorporat de 
înregistrare video digitală, sau 
conexiunea pupitrului de 
comandă cu un alt sistem, sau 
alte procedee similare. 

Într-o singură procedură de lucru puteţi face tot ce aţi 

face cu mai multe alte echipamente, luându-vă mai mult 
timp. 
Clienţii dumneavoastră vor aprecia serviciile rapide şi 

exacte! 
Lucraţi în tot sistemul de canalizare începând dintr-un 
singur punct. 

Cu JETCAM 40 PRO nimic nu vă poate opri. 

 

 

 

  

 



 
 

ECHIPAMENT : 

 

Ieşire video 

ranforsată 

Baterie 

Cadru pliat pentru transport uşor 

Dimensiuni (pliat Lungime x Lăţime x Înălţime): cca. 60x70x83 cm (23.6x27.5x32.6”) 

 
© OPTRONIC 2014. Exceptând schimbările tehnice, erorile literale şi alte erori. Aceste produse pot varia ca formă,culoare şi design. Extracţia conţinutului acestor documente 
este strict interzisă fără permisionea OPTRONIC. 

Alte componente: 

Monitor TFT 8' sau alte mărimi. 

Cu sau fără înregistrare video 

Roţi, pentru un 
transport uşor 

*Transmiţător de localizare în capul 

camerei video 512 Hz 

*Duză de pulverizare anterioară 

Opritor 

Ajustarea luminii 

Contoar de metri 

Capul camerei 

Accesorii posibile: 

Sistem video digital monofilar. 

Nu este nevoie de niciun alt cablu în afara furtunului. 

Cadrul: 

Componente acvatice (presiune înaltă):  

Duze: 

 

Cameră video cu protecţie anti-şoc din plastic (formă de bulb) 

Manivelă 

Manometru 

Cadru care se poate 

alungi / plia, cu un 
cârlig de siguranţă 

Conexiune 
presiune înaltă 

pentru conectarea 
la sursa de apă 

Duze de 
pulverizare 

posterioară 

Duză de ghidare 

*: Echipament opţional 

Din oţel inoxidabil 

Se poate alungi / plia, cu un cârlig de siguranţă 

Roţi, pentru un transport uşor 

Tobă a troliului din oţel inoxidabil, cu opritor şi manivelă 
pliabilă. 

Poate fi folosită din poziţia culcat sau din picioare 

Conexiune presiune înaltă  ½“ pentru conectarea la sursa 
de apă, cu levier de oprit. Debit: 40 - 100 litri/ minut 

Manometru. Presiune maximă: 150 bari 

Furtun cu ranforsare pentru presiune înaltă.  

cu cele mai bune calităţi glisante. Lungime NW 10 sau 12,5 
(½“): 35 (114 ft) până la 60 metri (229 ft), depinzând de 
furtun. Alte lungimi sau diametre ale furtunului, la cerere. 

Debit: max. 100 l / min (depinzând de furtun) 

1x duză de ghidare 

1x set duze pulverizare posterioară  (6 duze). Duzele 

(0,8-1,6 mm) sunt interschimbabile. 

1x duză de stabilizare Menţine unitatea stabilă în 
interiorul ţevii 

Opţional: duză de pulverizare anterioară pentru 
deblocare 

Opţional: unitatea de ghidare cu duză rotativă şi 

protecţie anti-şoc pentru duza rotativă, sau altele 

- Capul camerei e conectat la unitatea cu furtun, oţel 

inoxidabil (Ø 32mm [1,26“], lungime 55mm [2,17“]) 

- Rezistă la o presiune subacvatică de până la 5 bari 

- Înaltă performanţă - LED- lumină rece 

- Calitate excelentă a imaginii. 

Reproducere impresionantă a culorilor 

- Cameră cu DSP (Digital Signal Processing) 

- Înaltă rezoluţie (350 linii) 

- Unghi de vizualizare: 145° 

- Focus: fix 

- Sistem TV: PAL / NTSC 

Baterie (12 V DC, ore de funcţionare: 2), cablu de 

alimentare şi transformator:  220 V 50 Hz 

Afişare pe ecran distanţă parcursă în metri 

Monitor TFT de 5, 6 sau 8 inch, cu înregistrare video. 
Înregistrează direct pe un card SD Suportă carduri SD 
cu o capacitate de max. 32 GB. Rezoluţia imaginii: max. 

1024 x 768 pix. 

Ieşire video ranforsată, 1x 

Transmiţător de localizare 512 Hz n capul camerei video 

Suport de umbrelă 


