Partnerzy
FFG Flensburg
Początek działalności FFG datowany jest na rok 1872. Na początku budowane były okręty żaglowe, później
okręty parowe i przemysłowe maszyny parowe. Firma rozwijała się z dużym powodzeniem i zdecydowanie inwestowała w rozwój nowych technologii. Położono bardzo duży nacisk na budowę nowoczesnych maszyn i rozwój
techniki wyposażeniowej dla ciężkich pojazdów i okrętów. Inwestycje w nowoczesne technologie najwyższej
klasy, pozwoliły na podjęcie trwałej współpracy z niemiecką Bundeswerą, a w dalszej kolejności z innymi europejskimi armiami i NATO, dla których od 60 lat budowane są pojazdy bojowe, wykonywane są modernizacje,
przebudowy i fachowy serwis o światowym zasięgu. Obecnie na terenie firmy FFG w Flensburgu, przy użyciu
najnowocześniejszych technik i technologii produkcji budowane są pojazdy dla potrzeb wojska oraz pojazdy
cywilne. Od 25 lat z dużym powodzeniem rozwija się dział pojazdów komunalnych do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji i zbiorników oraz instalacji przemysłowych. Od roku 1998 pojazdy FFG sprzedawane są przez
FHU ARTEM na rynek polski.

FFG Elephant
samochody z instalacją ssącą i płuczącą
Grupa produktów elephant - prawdziwie silne maszyny do każdego zadania. Jest tak, ponieważ mogą odsysać zanieczyszczenia ropopochodne, transportować szlam i czyścić kanalizację. Z produktami z grupy elephant dajemy Wam najwyższej klasy specjalistyczne rozwiązania
dla efektywnego wykorzystania każdej pracy. Do tego służy nasza ekstremalnie silna, niezawodna i spełniająca najnowsze standardy technika pojazdów ssąco-płuczących. Produkujemy pojazdy od 3,5 do 40 ton dopuszczalnej masy całkowitej. Wypracowane standardy w
poszczególnych grupach produktów oraz długa praktyka pozwoliły na skonstruowanie pojazdów, które oprócz doskonałej techniki mają korzystną cenę. Nie jest to jednak żaden cud,
tylko efekt 25-letniej pracy nad rozwojem pojazdów i technologii produkcji w FFG.

FFG Elephant
systemy wysokociśnieniowe
Dla przemysłu i specjalnych zadań do ciśnieniowego czyszczenia mamy rozwiązania z pompami wysokociśnieniowymi. Wydajność tych systemów mieści się w zakresie 30-80 litrów
na minutę i ciśnienie do 1.000 bar. System wysokiego ciśnienia na życzenie klienta możemy zamontować do każdego pojazdu czyszczącego kanalizację jako rozwiązanie równoległe.
Ogranicza to koszty i zwiększa możliwości pojazdu o kolejne zastosowania.

FFG Elephant Vacu
samochody czyszczące z wysięgnikiem teleskopowym
Perfekcyjne rozwiązanie dla każdego zadanie. Odsysanie resztek oleju lub benzyny, transportowanie wilgotnych odpadów lub czyszczenie kanałów - zadania te wymagają odpowiedniej technologii i wyspecjalizowanego wyposażenia. Do typoszeregu produktów „elephant”
zaliczane są samochody z instalacją ssącą i płuczącą, które spełniają wymagania najnowszego poziomu rozwoju techniki. W praktyce instalacje te są bardzo wydajne, wytrzymałe i
niezawodne. Nic dziwnego: W końcu są one wynikiem ponad 20-letniego doświadczenia firmy
FFG. Gdy chcesz zbierać i transportować szlam lub ścieki mamy dla ciebie kilka propozycji
różnych rozwiązań dla zabudowy pojazdu, od szybkiego i efektywnego czyszczenia kratek
ściekowych, poprzez profesjonalną obsługę separatorów tłuszczu, aż do prostego transportu
szlamu z oczyszczalni i opróżniania zbiorników sanitarnych. Reasumując: mamy rozwiązanie,
które zadowoli każdego.

FFG Elephant Vacu
transporter do odpadów niebezpiecznych
Absolutne bezpieczeństwo jeżeli jest coś ryzykownego. Dla zbioru i transportu niebezpiecznych mokrych odpadów i szlamów zanieczyszczonych olejami i benzynami mamy również
kilka sprawdzonych rozwiązań. Nasze zbiorniki ze stali konstrukcyjnej lub stali kwasowej posiadają certyfikaty dla materiałów niebezpiecznych z kodami L4AH i L4BH (wg przepisów
GGVSE/ADR). Dlatego pojazdy nasze mogą pracować w przemyśle, czyścić separatory olejów, zbierać odpady niebezpieczne i kompleksowo obsługiwać zadania specjalne.

2

FFG Elephant Multi
samochody z wysięgnikiem i instalacją ssąco-płuczącą
Odpowiedź na każde zadanie. Dzięki naszym elastycznym rozwiązaniom technicznego wyposażenia pojazdu, możemy je dopasować dla Waszych specjalnych wymagań. Zamiast konwencjonalnego rozwiązania z bębnem na dennicy, montujemy nasz nowoczesny system teleskopowy pozwalający na aktywną pracę w zasięgu ponad 3.500mm poza obrysem pojazdu.
Wąż ssący i ciśnieniowy z wykorzystaniem dodatkowych napędów są równolegle prowadzone
nad studnię. Kołowroty węża ssącego i ciśnieniowego są zamontowane na zbiorniku horyzontalnie, co daje znaczną oszczędność miejsca. Urządzenie z zastosowaniem techniki odzysku
wody firmy FFG stanowi wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do czyszczenia kanałów. Odzysk wody oznacza, że: woda jest dobrze oddzielana od zassanego osadu i do oczyszczania
końcowego uzdatniana tak, aby pompa wysokiego ciśnienia mogła pracować w sposób ciągły. Zastosowana pompa wysokociśnieniowa, przemiennik ciśnienia URACA, jest całkowicie
niewrażliwa na zanieczyszczenia występujące w wodzie. Parametry wydajności są zmienne i
wynoszą od 330 do 450 litrów na minutę przy ciśnieniu do 200 bar.

FFG Elephant Multi
samochody z zastosowaniem techniki odzysku wody
Woda płynie z przemiennikiem ciśnienia URACA. Pojazd elephant multi z FFG - systemem odzysku wody to bardzo mocne i sprawne rozwiązanie do czyszczenia kanalizacji. System odzysku wody oznacza, że woda do czyszczenia jest odfiltrowana ze szlamu odsysanego z kanału
w procesie czyszczenia i ponownie zasila pompę ciśnieniową. Stosowane przez FFG przemienniki ciśnienia URACA DU są absolutnie odporne na zanieczyszczenia pozostające w wodzie
po procesie filtracji. Dla skutecznego wykorzystania przemienników mają one zróżnicowaną
wydajność od 330 do 550 litrów na minutę i ciśnienie do 200 bar.

FFG Elephant Multi ISO
samochody do pracy w temperaturach do - 25 °C
Pełna sprawność w niskich temperaturach. Wasza przewaga to pełna siła podczas lodowatej
temperatury. Linia Elephant Multi ISO to kontener zabezpieczony systemem ciepłego powietrza roboczego z precyzyjnym nadzorem. Nawet sroga zima nie zatrzyma cię w pracy.

FFG Elephant Little
kompaktowe urządzenie płuczące do czyszczenia
Małe, całkiem duże urządzenie - aqua & multi. Do rodziny produktów elephant zaliczane są
również małe, ale doskonałe rozwiązania dostarczane z Flensburga. Typoszereg „little elephant” dostępny jest jako kompaktowe urządzenie płuczące do czyszczenia przewodów lub
jako pojazd kombinowany z systemem odsysającym i płuczącym z dwoma oddzielnymi zbiornikami dla wody i osadu.
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Kamery Inspekcyjne TV
ABE Complex Technology od kilkunastu lat projektuje, produkuje i dystrybuje zestawy do inspekcji TV kanalizacji. W gronie klientów firmy są miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji jak i małe firmy prywatne.
Więcej o samej firmie można przeczytać pod adresem http://abe-group.eu/o-nas/
Zestawy do inspekcji kanalizacji.
Wszystkie samojezdne kamery inspekcyjne marki ABE Complex Technology posiadają inklinometr (czujnik pomiaru spadków), zawory do pompowania kamer gazem obojętnym (azotem), napęd na wszystkie 6 kół, uchylno
obrotowe głowice. W ofercie firmy znajdują się kamery w zakresie średnic od:
• DN130 do DN300 - kamera CT300,
• DN150 do DN400 - kamera CT400 (najpopularniejszy model),
• DN200 do DN800 - kamera CT600M (kamera z elektryczną regulacją wysokości głowicy inspekcyjnej),
• DN400 do DN1800 - kamera CT1800 ( kamer z manualną regulacją wysokości głowicy inspekcyjnej),
Każdy zestaw do inspekcji kanalizacji marki ABE Complex Technology składa się z:
min. 1 samojezdnej kamery inspekcyjnej (wraz z akcesoriami: dodatkowe koła w zależności od typu wózka, dodatkowe halogeny, hak z linką do opuszczania kamery w studni kanalizacyjnej, dystanse w zależności od typu
wózka), jednostki sterującej, windy kablowej z elektrycznym napędem, profesjonalnego oprogramowania do
nagrywania inspekcji oraz generowania raportów z przeprowadzonych inspekcji, rolki łamanej do kinety zabezpieczającej kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi w studzience kanalizacyjnej.

Kamera inspekcyjna CT300
CT300 jest przeznaczona do inspekcji średnic w zakresie od DN130 do DN 300. Jej niewielkie wymiary pozwalają na inspekcję średnic 150mm po renowacji rękawem. Wózek kamery
CT300 wyposażony jest w inklinometr (czujnik pomiaru spadków), zawór do pompowania
kamery gazem obojętnym, napęd na wszystkie 6 kół. Wózek wykonany z mosiądzu oraz zabezpieczony warstwą chromu.
Głowica w standardzie: HD_06.00 (manualny focus)
Głowica kompatybilna: HD_05.00 (automatyczny focus, manulany focus, 10x zoom optyczny, 4x zoom cyfrowy)

Kamera inspekcyjna CT400
Kamera CT400 przeznaczona jest do przeprowadzania inspekcji w kanalizacjach i rurociągach o średnich od DN150 do DN400. Wózek kamery CT400 wyposażony jest w inklinometr (czujnik pomiaru spadków), zawór do pompowania kamery gazem obojętnym, napęd na
wszystkie 6 kół. Wózek wykonany z mosiądzu oraz zabezpieczony warstwą chromu.
Głowica w standardzie: HD_05.00 (automatyczny focus, manulany focus, 10x zoom optyczny, 4x zoom cyfrowy)
Głowica kompatybilna: HD_06.00 (manualny focus)

Kamera inspekcyjna CT600M
CT600M to udoskonalona wersja kamery CT600. Największa różnica to zmiana manualnego
pantografu (mechanizmu do regulacji wysokości położenia głowic inspekcyjnej) na elektryczny. Tak jak inne wózki produkcji ABE Complex Technology wózek kamery CT600M wyposażony jest w inklinometr (czujnik pomiaru spadków), zawór do pompowania kamery gazem
obojętnym, napęd na wszystkie 6 kół. Wózek wykonany z mosiądzu oraz zabezpieczony warstwą chromu. CT600M posiada niezależne napędy na obie strony co pozwala na skręcanie
wózkiem.
Głowica w standardzie: HD_05.00 (automatyczny focus, manulany focus, 10x zoom optyczny, 4x zoom cyfrowy)
Głowica kompatybilna: HD_06.00 (manualny focus)
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Kamera inspekcyjna CT1800
Kamera inspekcyjna CT1800 to największa produkowana kamera w ofercie firmy ABE Complex Technology, która poprzez zastosowanie manualnego pantografu (mechanizmu do regulacji wysokości położenia głowic inspekcyjnej) znajduje zastosowanie w zakresie średnic
od DN400 do 1800. Wózek ze względu na duże gabaryty wykonany z aluminium pokrytego
specjalną anodą. CT1800 posiada niezależne napędy na obie strony co pozwala na skręcanie
wózkiem i korektę toru jazdy w kanale lub rurociągu.
Głowica w standardzie: HD_05.00 (automatyczny focus, manulany focus, 10x zoom optyczny, 4x zoom cyfrowy)
Głowica kompatybilna: HD_06.00 (manualny focus)

Kamera inspekcyjna wpychana na włóknie
W ofercie posiadamy kamery inspekcyjne wpychane na włóknie, które świetnie nadają się do inspekcji przyłączy kanalizacyjnych, inspekcji pionów w budynkach, inspekcji studni głębinowych.
Kamera pozwala na inspekcję od średnicy 70mm. Do kamery dołączony jest bęben z włóknem
szklanym. W podstawowej wersji jest to 30m włókna szklanego. Głowica kamery jest w pełni kompatybilna z naszymi cyfrowymi jednostkami sterującymi oraz oprogramowaniem inspekcyjnym
MoleCam 3.

Jednostka sterująca UC-03
Jednostka sterująca wyposażona jest w monitor 17’’, komputer w standardzie przemysłowym
z niezawodnym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 oraz elektronikę zasilającą i
sterującą poszczególnymi elementami zestawu inspekcyjnego. Całość zabudowana w aluminiowej skrzyni w standardzie RACK 19’’. Wykonanie przenośnej jednostki sterującej w standardzie RACK 19’’ pozwala w przyszłości w łatwy sposób zabudować sprzęt inspekcyjny w
samochodzie.

Oprogramowanie do inspekcji kanalizacji MoleCam3
Profesjonalne oprogramowanie do rejestracji przeprowadzanych inspekcji oraz generowania
raportów zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13508. Intuicyjny i przejrzysty interfejs programu oparty jest o tzw. wstążki znane z oprogramowania MS Office.
MoleCam3 pozwala na:
•
zapis przeprowadzanych inspekcji,
•
dodawanie opisów i zdarzeń podczas nagrywania inspekcji,
•
generowanie dokumentacji poinspekcyjnej (raport wraz ze zdjęciami, wykresami spadków i zagłębień),
•
eksport inspekcji na nośniki zewnętrzne,
•
nagrywanie płyt CD/DVD.

Winda kablowa
Winda kablowa wykonana z aluminium z napędem elektrycznym zapewniająca synchroniczną
pracę z jazdą wózka kamery inspekcyjnej. W standardowej konfiguracji na bębnie windy znajduje się 150m specjalnego kabla wzmacnianego kevlarem. Winda wyposażona jest w system
rolek i prowadnic, które dbają o odpowiedni naciąg kabla oraz za jego ułożenie na bębnie.
Pomiar rozwiniętego kabla wyświetlany jest na panelu windy oraz w programie MoleCam3
z dokładnością co 1cm. Panel windy został dodatkowo wyposażony w przycisk sterowania
jazdą wózka przód / tył oraz przycisk zwijania kabla w trybie manualnym.
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Renowacja bezwykopowa
IMS-Robotics
IMS Robotics GmbH to niemiecka firma, która od 15 lat specjalizuje się w technologiach ochrony środowiska.
Szczególny nacisk położony został na produkcję pneumatycznych robotów do bez wykopowych napraw kanalizacji. Firma posiada wiele opatentowanych rozwiązań, które sprawdzają się w eksploatacji, pozwalają na precyzyjną pracę i zapewniają wysoką sprawność urządzeń. Stały kontakt z klientami, poprzez dobrze rozwiniętą
sieć serwisową i handlową umożliwia ciągły rozwój techniczny urządzeń i wprowadzanie rozwiązań i udogodnień sugerowanych przez użytkowników. Urządzenia IMS są sprzedawane na całym świecie. FHU ARTEM wraz z
zespołem wykwalifikowanych pracowników IMS podejmuje wszelkie działania dla zadowolenia naszych klientów w Polsce. Za pośrednictwem przedstawicieli krajowych urządzenia IMS mogą być również wynajmowane.

IMS-Robotics NANO easy
Opis parametrów urządzenia IMS-Robotics NANO easy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakres pracy od DN 50 do 100 /od 2” do 4” (średnica wewnętrzna)
zewnętrzna średnica frezu: 40 mm / 1,6”
elastyczny w zakrętach 90 ° od DN 70 / 3 „ (2 x 45 ° w rurze z tworzywa sztucznego)
1,5 m / 4,9 ft węża z możliwością rozszerzenia (1,5 m / 4,9 ft; 3 m /
9,8 ft; 6 m / 19,6 ft)
pulpit sterujący zawiera pokrętło sterujące obrotem, regulator
cięcia oraz 2 przełączniki do regulacji ciśnienia elementu stabilizującego
Mocowanie kamery
zabezpieczenie zgodne z normą szczelności IP 64
W zestawie znajdują się narzędzie: 1 noża, rękawiczki, instrukcja
oraz katalog części zamiennych
Wymiary: 800 mm (42 „) x 40 mm (1,6”), średnica koła. 300 mm /
12 „
Waga: 5,5 kg

IMS-Robotics MICRO easy
Opis parametrów urządzenia IMS-Robotics MICRO easy:
•
•
•
•
•
•
•
•

zakres pracy od DN 80 do 150 /od 3,2” do 6” (średnica wewnętrzna)
zewnętrzna średnica frezu: 72 mm / 2,8”
elastyczny w zakrętach 67° i 2 x 45° od DN 100 / 4” i 90° w rurach
od DN 150
1,5 m / 4,9 ft węża z możliwością rozszerzenia (1,5 m / 4,9 ft; 3 m /
9,8 ft; 6 m / 19,6 ft)
Mocowanie zewnętrznej kamery
zabezpieczenie zgodne z normą szczelności IP 64
Wymiary urządzenia frezującego: 23000 mm (90”) x72 mm (1,6”)
Waga: 3,5 kg

IMS-Robotics MICRO Cutter
Opis parametrów urządzenia IMS-Robotics MICRO Cutter Light (wersja podstawowa):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakres pracy od DN 80 do 150 /od 3,2” do 6” (średnica wewnętrzna)
elastyczny w zakrętach 67° i 2 x 45° od DN 100 / 4” i 90° w rurach od DN 150
możliwość kontroli i czyszczenia rur
15 metrów przewodu sygnałowo-pneumatycznego
mobilność urządzenia frezującego
minimalna średnica zewnętrzna 72 mm
wzdłużny i obrotowy ruch głowicy frezującej
głowica frezująca zaopatrzona w potężny silnik pneumatyczny
transport sytemu na zintegrowanym stojaku z kołami
zabezpieczenie zgodne z normą szczelności IP 64
dynamiczna i precyzyjna kontrola poprzez joystick
wymogi sprężonego powietrza: 1 m³/min i ciśnienie 10 bar (bez oleju) i max. temp. 40 ° C
możliwość rozbudowy do wersj Standard, Comfort lub Automatic
zasilanie urządzenia 220V 6A
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1000 x 600 x 300 mm
Waga: 35 kg
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Opis parametrów urządzenia IMS-Robotics MICRO Cutter Standard, Comfort, Automatic:
•
zakres pracy od DN 80 do 150 /od 3,2” do 6” (średnica wewnętrzna), opcjonalnie do DN 250 / do 10”
•
doskonały ruch ramienia frezu do 90° (wersja Standard i Comfort) lub 67° (wersja Automatic) w DN
100 poprzez ruch obrotowy i skrętny głowicy
•
pneumatyczny system zaciskowy pozwala pracować w pionowych rurach
•
zastosowanie w małych otworach rur
•
30 m przewodu (wersja Automatic),45 m przewodu (wersja Standard), 30 m + 30 m przewodu (wersja
Comfort) przewodu
•
mobilność urządzenia frezującego
•
elastyczne działanie poprzez przewodowy pulpit sterowania i ruchomy monitor
•
dynamiczna i precyzyjna kontrola poprzez joystick
•
stała kontrola wykonywanych operacji dzięki zamontowanej kolorowej kamerze z systemem czyszczenia wodą i powietrzem
•
głowica frezująca zaopatrzona w potężny silnik pneumatyczny
•
kompaktowa obudowa ułatwiająca transport sytemu na zintegrowanym stojaku z kołami
•
zapobieganie wypadkom i uszkodzeniom dzięki automatycznemu monitorowaniu ciśnienia wewnątrz
urządzenia
•
możliwość pokonywania dużych odległości dzięki specjalnemu systemowi przesuwu freza
•
możliwość instalacji różnych narzędzi frezujących

IMS-Robotics MICRO drive
Opis parametrów urządzenia IMS-Robotics MICRO drive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakres pracy od DN 150 do 400 /od 6” do 16” (średnica wewnętrzna z wsuniętym rękawem naprawczym)
zewnętrzna średnica wózka frezującego: 120 mm / 2,8”
elektroniczny obrót ramienia frezującego o około 400° oraz pneumatyczne wygięcie frezu o około
200 mm/ 8”
samobieżny wózek z wbudowanym pneumatycznym systemem stabilizującym dla lepszej stabilności
i trakcji
różne zestawy kół pozwalających rozbudować wózek do pracy w średnicach do DN 400
wbudowana kolorowa kamera z oświetleniem LED i oświetleniem pomocniczym
zintegrowany system czyszczenia kamery powietrzem
oczyszczania kamery poprzez powietrze lub oczyszczanie wodą
zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wózka poprzez napełnienie sprzętu 0,8 bar azotu technicznego
przewodowy pulpit sterujący z dwoma joystickami do sterowania frezowaniem oraz jazdą
stała kontrola ciśnienia wewnątrz urządzenia z sygnalizacją
niska waga wózka frezującego
0d 50 do 150 metrów przewodu sygnałowo-pneumatycznego
nawijanie przewodu za pomocą silnika pneumatycznego i elektrycznego lub ręcznie
łatwy w rozłożeniu na poszczególne elementy zestawu
możliwość montażu rożnych frezów szlifujących
Wymiary: 1150 mm x 190 mm x 174
Waga: 21 kg (wózek), 75 kg (jednostka z bębnem)

IMS-Robotics TURBO
Frez IMS-Robotics TURBO jako samodzielny robot frezujący jest przewidziana w szczególności do frezowania i renowacji króćców o średnicy znamionowej 200 do 600. Ekstremalnie wydajny silnik frezujący został
zaprojektowany do dużych obciążeń, jak np. usuwanie betonowych złogów. Głowica frezująca gwarantuje
dużą głębokość frezowania i można ją jeszcze uzupełnić przedłużaczem narzędziowym o długości 100 mm
dla drucianych szczotek. Dzięki możliwości wychylania można precyzyjnie sterować obszarem roboczym.
Ciągły nadzór nad procesem frezowania jest zapewniany w Turbo 3 poprzez kolorową kamerę z wycieraczką szyby. Opcjonalne dysze czyszczące umożliwiają czyszczenie także podczas użycia. Wózek uniwersalny,
który jest także stosowany wspólnie z naszym uszczelniaczem (system renowacji Multisan) do renowacji
króćców dysponuje wysoką stabilnością jazdy poprzez zintegrowaną listwą dociskową i dobrymi właściwościami trakcyjnymi. Sterowanie robotem frezującym odbywa się poprzez sterowanie uniwersalne IMS.
Frezarka jest zasilana poprzez 100 metrowy bardzo solidny wąż, który w razie potrzeby może być rozwijany
z bębna kablowego.
Opis parametrów urządzenia IMS-Robotics TURBO:
•
szeroki zakres pracy od DN 200 do 400 (średnica wewnętrzna z wsuniętym rękawem naprawczym) opcjonalnie do DN 600 dzięki zastosowaniu przedłużenia głowicy
•
krótki czas zmiany elementów frezujących
•
maksymalna elastyczność pracy dzięki możliwościom obrotowym głowicy frezującej
•
duża głębokość frezowania
•
samobieżny wózek z wbudowanym pneumatycznym systemem stabilizującym dla lepszej stabilności
i trakcji
•
wózek robota TURBO współpracuje z systemem bezwykopowych napraw MULTISAN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bardzo duża siła cięcia dzięki zastosowaniu ulta--mocnego silnika pneumatycznego
elastyczna praca dzięki uniwersalnemu pulpitowi sterowania
wbudowana kolorowa kamera z oświetleniem halogenowym
zintegrowany system czyszczenia kamery
zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wózka poprzez napełnienie sprzętu azotem technicznym
stała kontrola ciśnienia wewnątrz urządzenia z sygnalizacją
kamera może być wykorzystywana w systemach naprawczych MULTISAN
chłodzenie głowicy frezującej poprzez system dysz wodnych
wygodne mocowanie uchwytu wyciągarki ułatwia opuszczanie robota
bardzo solidny i wytrzymały system

Parametry techniczne uniwersalnego pulpitu sterowania:
•
uniwersalny pulpit sterowniczy współpracujący z wszystkimi robotami i systemami renowacji IMS-Robotics
•
posiada diagnozę zamontowanego sprzętu
•
licznik godzin pracy
•
dwa joysticki obsługujące funkcje obrotów frezów w płaszczyźnie i pionie oraz jazdy przód-tył
•
przyciski pulpitu do starowania oświetleniem, położeniem kamery, czyszczeniem kamery, systemem
stabilizacji
•
kontrola naciągu przewodu
•
kontrola IMS-Repair (system naprawy)
•
zintegrowany pomiar odległości
•
text-generator Video pozwalający wyświetlić datę, godzinę, ilość metrów na monitorze
•
możliwość nagrywania wykonywanych czynności na urządzeniach rejestrujących obraz Video
•
analogowe wyjście Video
•
wymiary: 400 x 370 x 170 mm
Opis parametrów uniwersalnego bębna przewodu elektryczno-pneumatycznego:
•
bęben posiada 100 metrów specjalistycznego przewodu elektryczno-pneumatycznego
•
elektryczny pierścień ślizgowy
•
specjalne, szczelne pneumatyczne złącze obrotowe
•
nawijanie przewodu jednym przekręceniem zaworu
•
możliwość ręcznego nawoju
•
10 metrowy przewód łączący z jednostką sterującą
•
zintegrowany hamulec
•
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 820 x 670 x 1030 mm
•
uwaga: 115 kg

IMS-Robotics MULTISAN
System naprawczy MULTISAN to moduł systemu naprawczego rur IMS do renowacji wlotów, króćców,
pęknięć, skorup i złączek. Dzięki temu urządzeniu możliwa jest renowacja zarówno poprzez prasowanie, jak
i profile ochronne. Dzięki krótkiemu czasowi utwardzania podczas prasowania usunięcie skorupy jest możliwe już po 20 min. Zastosowany dwukomponentowy materiał do prasowania charakteryzuje się wyśmienitymi właściwościami przyczepnymi do rur kamionkowych, kamionki lub betonu. Renowacja przy pomocy
prasowania jest możliwa także na wilgotnych powierzchniach i przy napierających wodach gruntowych.
W utwardzonym stanie naprawiane odgałęzienia posiadają dużą wytrzymałość i elastyczność. Zastosowane materiały posiadają świadectwa kontroli dotyczące właściwości materiałów i ich oddziaływania na
środowisko. System renowacji może być używany z wózkiem IMS I systemem kamer IMS lub (w mniejszych
rozmiarach) z wózkiem IMS-MINI.
W skład zestawu IMS-Robotics MULTISAN wchodzi:
•
•
•
•
•

robot TURBO lub MIDI z kamerą Video
uniwersalny bęben przewodu elektryczno-pneumatycznego
uniwersalny pulpit sterowania
zestaw nakładek od DN 200 do DN 600 (w zależności od potrzeb użytkownika)

Opis parametrów urządzenia IMS-Robotics TURBO:
•
szeroki zakres pracy od DN 200 do 400 (średnica wewnętrzna z wsuniętym rękawem naprawczym) opcjonalnie do DN 600 dzięki zastosowaniu przedłużenia głowicy
•
krótki czas zmiany elementów frezujących
•
maksymalna elastyczność pracy dzięki możliwościom obrotowym głowicy frezującej
•
duża głębokość frezowania
•
samobieżny wózek z wbudowanym pneumatycznym systemem stabilizującym dla lepszej stabilności
i trakcji
•
wózek robota TURBO współpracuje z systemem bezwykopowych napraw MULTISAN
•
bardzo duża siła cięcia dzięki zastosowaniu ulta--mocnego silnika pneumatycznego
•
elastyczna praca dzięki uniwersalnemu pulpitowi sterowania
•
wbudowana kolorowa kamera z oświetleniem halogenowym
•
zintegrowany system czyszczenia kamery
•
zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wózka poprzez napełnienie sprzętu azotem technicznym
•
stała kontrola ciśnienia wewnątrz urządzenia z sygnalizacją
•
kamera może być wykorzystywana w systemach naprawczych MULTISAN
•
chłodzenie głowicy frezującej poprzez system dysz wodnych
•
wygodne mocowanie uchwytu wyciągarki ułatwia opuszczanie robota
•
bardzo solidny i wytrzymały system
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Parametry techniczne uniwersalnego pulpitu sterowania:
•
uniwersalny pulpit sterowniczy współpracujący z wszystkimi robotami i systemami renowacji IMS-Robotics
•
posiada diagnozę zamontowanego sprzętu
•
licznik godzin pracy
•
dwa joysticki obsługujące funkcje obrotów frezów w płaszczyźnie i pionie oraz jazdy przód-tył
•
przyciski pulpitu do starowania oświetleniem, położeniem kamery, czyszczeniem kamery, systemem
stabilizacji
•
kontrola naciągu przewodu
•
kontrola IMS-Repair (system naprawy)
•
zintegrowany pomiar odległości
•
text-generator Video pozwalający wyświetlić datę, godzinę, ilość metrów na monitorze
•
możliwość nagrywania wykonywanych czynności na urządzeniach rejestrujących obraz Video
•
analogowe wyjście Video
•
wymiary: 400 x 370 x 170 mm
Opis parametrów uniwersalnego bębna przewodu elektryczno-pneumatycznego:
•
bęben posiada 100 metrów specjalistycznego przewodu elektryczno-pneumatycznego
•
elektryczny pierścień ślizgowy
•
specjalne, szczelne pneumatyczne złącze obrotowe
•
nawijanie przewodu jednym przekręceniem zaworu
•
możliwość ręcznego nawoju
•
10 metrowy przewód łączący z jednostką sterującą
•
zintegrowany hamulec
•
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 820 x 670 x 1030 mm
•
uwaga: 115 kg

IMS-Robotics VEHICLE
Samochód specjalny IMS-Robotics VEHICLE przeznaczony jest do ergonomicznego transportu wyspecjalizowanych urządzeń IMS-Robotics. Zestaw montażowy dostępny jest w różnych
opcjach zabudowy, które klient może indywidualnie dopasować do swoich potrzeb. Podstawowy zestaw składa się z ramy dla bębna przewodu elektryczno-pneumatycznego, jednostki
sterującej oraz sterowania do powietrza i wody. Dodatkowo montowany jest dźwig do opuszczania wózków frezujących z wyciągarką elektryczną i regulowanym ramieniem. Ruchome
ramie wyciągarki pozwala na bardzo łatwy montaż i demontaż oraz wkładanie i wyciąganie
robotów frezujących ze studzienek. Opcjonalna szuflada umożliwia stabilną podstawę pod
robota i pozwala przewozić roboty frezujące, akcesoria, sprzęt pomocniczy. Dodatkowo instalowane jest biuro kontroli, które przeważnie jest zamontowane z tyłu zestawu montażowego
lub w miejscu wskazanym przez użytkownika. W biurze kontroli zamontowany jest uniwersalny
pulpit sterowania robotami frezującymi oraz pulpit sterowania powietrza i wody. Pozwala to na
bardzo kompleksową obsługę w jednym miejscu.
Podstawowy skład zestawu IMS-Robotics VEHICLE wchodzi:
•
•
•
•
•

rama montażowa ze stali nierdzewnej
robot TURBO lub MIDI z kamerą Video
uniwersalny bęben przewodu elektryczno-pneumatycznego
uniwersalny pulpit sterowania
dodatkowo może zawierać zestawy rozszerzeniowe (w zależności od potrzeb użytkownika)

Opis parametrów urządzenia IMS-Robotics TURBO:
•
szeroki zakres pracy od DN 200 do 400 (średnica wewnętrzna z wsuniętym rękawem
naprawczym) - opcjonalnie do DN 600 dzięki zastosowaniu przedłużenia głowicy
•
krótki czas zmiany elementów frezujących
•
maksymalna elastyczność pracy dzięki możliwościom obrotowym głowicy frezującej
•
duża głębokość frezowania
•
samobieżny wózek z wbudowanym pneumatycznym systemem stabilizującym dla lepszej
stabilności i trakcji
•
wózek robota TURBO współpracuje z systemem bezwykopowych napraw MULTISAN
•
bardzo duża siła cięcia dzięki zastosowaniu ulta--mocnego silnika pneumatycznego
•
elastyczna praca dzięki uniwersalnemu pulpitowi sterowania
•
wbudowana kolorowa kamera z oświetleniem halogenowym
•
zintegrowany system czyszczenia kamery
•
zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wózka poprzez napełnienie sprzętu azotem
technicznym
•
stała kontrola ciśnienia wewnątrz urządzenia z sygnalizacją
•
kamera może być wykorzystywana w systemach naprawczych MULTISAN
•
chłodzenie głowicy frezującej poprzez system dysz wodnych
•
wygodne mocowanie uchwytu wyciągarki ułatwia opuszczanie robota
•
bardzo solidny i wytrzymały system
Parametry techniczne uniwersalnego pulpitu sterowania:
•
uniwersalny pulpit sterowniczy współpracujący z wszystkimi robotami i systemami reno-

9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wacji IMS-Robotics
posiada diagnozę zamontowanego sprzętu
licznik godzin pracy
dwa joysticki obsługujące funkcje obrotów frezów w płaszczyźnie i pionie oraz jazdy przód-tył
przyciski pulpitu do starowania oświetleniem, położeniem kamery, czyszczeniem kamery,
systemem stabilizacji
kontrola naciągu przewodu
kontrola IMS-Repair (system naprawy)
zintegrowany pomiar odległości
text-generator Video pozwalający wyświetlić datę, godzinę, ilość metrów na monitorze
możliwość nagrywania wykonywanych czynności na urządzeniach rejestrujących obraz
Video
analogowe wyjście Video
wymiary: 400 x 370 x 170 mm

Opis parametrów uniwersalnego bębna przewodu elektryczno-pneumatycznego:
•
bęben posiada 100 metrów specjalistycznego przewodu elektryczno-pneumatycznego
•
elektryczny pierścień ślizgowy
•
specjalne, szczelne pneumatyczne złącze obrotowe
•
nawijanie przewodu jednym przekręceniem zaworu
•
możliwość ręcznego nawoju
•
10 metrowy przewód łączący z jednostką sterującą
•
zintegrowany hamulec
•
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 820 x 670 x 1030 mm
•
uwaga: 115 kg
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Sklarz GmbH
Firma SKLARZ GmbH od ponad 20 lat specjalizuje się w innowacyjnych technologiach naprawy kanalizacji
i sieci wodociągowych. Głównymi produktami, sprzedawanymi z bardzo dużym powodzeniem w Europie są
urządzenia do kontroli szczelności. Systemy firmy SKLARZ posiadają oprogramowanie systemowe w języku
polskim, można nimi wykonywać próby szczelności zarówno na nadciśnienie i podciśnienie instalacji kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych z ciśnieniem do 20 bar.

Sklarz TESTBOY
Opis podstawowych parametrów systemu TESTBOY:
•
stabilna walizka z tworzywa sztucznego
•
rejestrator pomiarów w urządzeniu kontrolnym
•
zakres pomiarowy od -300 co +300 mbar przy badaniu szczelności w powietrzu / próżni
•
zewnętrzne złącze czujnika do funkcji dodatkowych
•
zintegrowany komputer z ekranem dotykowym
•
pomiarów studzienek systemowo napełnionych wodą
•
bardzo dokładna sonda poziomu o rozdzielczości 0,01mbar (czujnik 0 – 100mbar) - manualne dolewanie wody
•
badania rury z wodą pod ciśnieniem
•
badania przewodów ciśnieniowych
•
Czujnik pomiarowy 0 – 20bar, inne zakresy pomiarowe na zamówienie (możliwe do 400bar)
•
możliwe badanie połączone “studzienek z rurą”
•
Zasilanie elektryczne: 230V / 50Hz (110V / 60Hz) (opcjonalnie 12V DC)
•
oprogramowanie do prób ciśnieniowych SKLARZ z prostym interfejsem użytkownika
•
tworzenie protokołów również w postaci cyfrowej do plików PDF
•
opcjonalnie z lokalizacją GPS
•
armatura do napełniania z zaworem bezpieczeństwa i wężem napełniania włącznie
•
badanie szczelności z użyciem powietrza i próżni wg norm EN 1610, ATV M143 T6, ATV DVWK-A139,
ATV DVWK-A142, Instrukcja 4.3/6 LfW, dowolne parametry
•
badanie szczelności z użyciem wody wg norm kontrolnych EN 1610, ATV M143 T6, ATV DVWK-A139,
ATV DVWK-A142, Instrukcja 4.3/6 LfW, dowolne parametry
•
badanie szczelności studzienek z użyciem wody i próżni wg norm kontroli EN 1610, ATV M143 T6, ATV
DVWK-A139, ATV DVWK-A142, Instrukcja 4.3/6 LfW, DIN12566, dowolne parametry
•
wysokociśnieniowe badanie szczelności wg dowolnych parametrów
•
możliwe są też inne krajowe normy kontroli wg Państwa parametrów

Sklarz MASTERTEST
Opis podstawowych parametrów systemu MASTERTEST:
•
przyrząd pomiarowy do prób z użyciem powietrza/próżnio i wody
•
zakres pomiarowy od –300 do +300 mbar
•
napełnianie, kontrola i opróżnianie przewodów kontrolnych ręcznym zaworem kulowym
•
wymiarowanie przewodów rurowych w walizce: ½“
•
panel przyłączeniowy z rozgałęzieniem, wejście sprężonego powietrza, komora kontrolna, kompresor,
odpowietrzanie i złącze czujnika zewnętrznego
•
wbudowany przemysłowy komputer z nagrywarką DVD i przemysłowym monitorem TFT (możliwość
zamówienia sprzętu bez komputera i monitora TFT)
•
interfejs USB do podłączenia drukarki
•
możliwość zamówienia wersji z laptopem
•
oprogramowanie do prób ciśnieniowych z obsługą danych podstawowych i wydruku protokołów dla
WINDOWS 2000, XP
•
oprogramowanie do prób ciśnieniowych SKLARZ z prostym interfejsem użytkownika
•
tworzenie protokołów również w postaci cyfrowej do plików PDF
•
Zasilanie elektryczne: 230V / 50Hz (110V / 60Hz) (opcjonalnie 12V DC)
•
opcjonalnie z lokalizacją GPS
•
armatura do napełniania z zaworem bezpieczeństwa i wężem napełniania włącznie
•
współpraca z wszystkimi akcesoriami rozszerzeniowymi
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KEG GmbH
Producent głowic i dysz do czyszczenia kanalizacji, niemiecka firma KEG GmbH to nasz długoletni partner,
z którym współpracujemy od początku działalności. Głównym kierunkiem działania tej firmy jest tworzenie
narzędzi najwyższej jakości, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań techniki strumieniowej oraz
najlepszych materiałów, gwarantujących trwałość i niezawodność. Dział konstrukcyjny firmy stale współpracuje z wyższymi uczelniami technicznymi w Dreźnie i Chemnitz. Partnerstwo to pozwoliło na opatentowanie w
Europie i USA wielu innowacyjnych rozwiązań technicznych, podnoszących sprawność i skuteczność czyszczenia kanalizacji oraz znacznie zmniejszających koszty eksploatacji pojazdów czyszczących. Firma KEG GmbH
jest również właścicielem rozwiązania umożliwiającego przebudowę samochodów czyszczących typu kombi
(dwufunkcyjnych) na pojazdy z odzyskiem wody, przy niewielkim nakładzie kosztów.

Głowica ejektorowa
Głowice specjalne do czyszczenia kanałów zalanych i pod dużym napływem. Dzięki specjalnemu rozmieszczeniu dysz ciśnieniowych głowice
ejektorowe umożliwiają dokładne wyczyszczenie kanałów będących pod
stałym i dużym obciążeniem ściekami. Doskonale sprawdzają się również
przy czyszczeniu starych i zaniedbanych kanałów. Ścieki płynące w kanale
są aktywnie wykorzystywane w procesie czyszczenia, poprzez kombinację wysokiego ciśnienia wody i przerzutu mediów wewnątrz głowicy, co
daje bardzo dobry efekt końcowy. Idealna do czyszczenia zatorów w przegłębieniach!
Rodzaje głowic ejektorowych:
•
Głowica ejektorowa standard (nr katalogowy 0080 0199)
•
do kanałów od średnicy 250 mm
•
HD-przyłącze 1“ IG
•
6 wymiennych dysz
•
długość x szerokość x wysokość: 320x180x180 mm
•
Waga: 10,1 kg
•
Głowica ejektorowa do dużych profili (nr katalogowy 0080 0200)
•
Do kanałów od średnicy 400 mm
•
HD-przyłącze 1“ IG
•
6 wymiennych dysz
•
długość x szerokość x wysokość: 420x260x220 mm
•
Waga: 21 kg
•
Głowica ejektorowa do dużych profili (nr katalogowy 0080 0201)
•
Do kanałów od średnicy 600 mm
•
HD-przyłącze 1 ¼“ IG
•
10 + 2 wymiennych dysz
•
długość x szerokość x wysokość: 490x320x270
•
Waga: 26 kg
Ejektor do ssania z dużych głębokości (nr katalogowy 0080 0210)
Głowice specjalne do zastosowania w pojazdach FFG Elephant Kombi i
podobnych. Służy do zasysania szlamu z głębokości poniżej 8,00m poprzez wspólne działanie pompy ssącej i ciśnieniowej. 4“ gwint przyłączeniowy umożliwia stosowanie różnych sprzęgieł do węża ssącego.
Urządzenie do napełniania pojazdów płuczących (nr katalogowy 0080
0220)
Ten ejektor służy do napełniania wodą pojazdów płuczących z otwartych
zbiorników wodnych. Eliminuje konieczność napełniania pojazdów wodą
pitną.Zasilanie pompą ciśnieniową pojazdu do czyszczenia kanalizacji.
Ejektor po podłączeniu do węża ciśnieniowego i połączeniu z rurociągiem
napełniającym zbiornik należy ułożyć w wodzie, a następnie włączyć
pompę ciśnieniową. Do napełnienia całego zbiornika wystarcza przepompowanie ok. 200 l wody.
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Głowica rotacyjna POWER CLEAN
z kontrolowanymi obrotami
Głowica rotacyjna z automatycznym ograniczeniem obrotów dla perfekcyjnego czyszczenia ścian kanałów z osadów tłuszczowych i olejowych,
osadów trwałych i zeskorupiałych, wszelkiego rodzaju zatorów, wyposażona w robocze strumienie czołowe i dysze z silnymi strumieniami wypłukującymi, tylnymi.
Zalety głowicy POWER CLEAN:
•
ze strumieniami czołowymi i tylnymi
•
idealna do pojazdów z odzyskiem wody
•
korpus głowicy ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na ścieranie
•
wymienne kosze prowadzące
•
możliwość pracy bez kosza prowadzącego
•
bezobsługowa z wymiennymi wkładami dysz
Wyposażenie dodatkowe:
•
kosz prowadzący DN 100
•
kosz prowadzący DN 125
•
kosz prowadzący DN 150
•
kosz prowadzący DN 200
•
kosz prowadzący DN 250
•
HD-przegub obrotowy 3/4”
•
HD-przegub obrotowy 1”
•
HD-przegub obrotowy 1 1/4”
•
płozy do regulacji kosza prowadzącego
•
blachy dystansowe

Głowica rotacyjna
Głowica rotacyjna umożliwia, dzięki swojej wysokiej sprawności, perfekcyjne czyszczenie kanału. Dzięki równomiernie wirującej środkowej części głowicy wnętrze rury jest stale oczyszczane. Głowica rotacyjna stosowana jest w pierwszej kolejności przy zwalczaniu złogów tłuszczu i oleju. Skutecznie usuwa także wszelkiego
rodzaju osady i narosty w rurach i kanałach.
Zalety głowicy rotacyjnej:
•
nie wymaga konserwacji
•
wymienne dysze
•
nierdzewny,odporny na ścieranie materiał
•
nie wymagające konserwacji łożysko ślizgowe

Głowica wibranyjna
Nadaje się szczególnie dobrze do usuwania utwardzonych osadów mineralnych:
zastosowanie w kanałach o średnicy od 150 mm
•
•
•
•

dzięki wibracjom głowicy utwardzone osady wewnątrz kanału odrywają się
korpus głowicy wykonany z nierdzewnego, odpornego na ścieranie się materiału
nie wymaga konserwacji, wymienne dyszki
UWAGA: używanie w kanałach z kamionki tylko pod nadzorem TV
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Głowica Quattro
Głowica Quattro ze strumieniem czołowym
Głowica specjalnie przygotowana do udrażniania zatkanych kanałów i
rur. Strumienie czołowe rozbijają zator, a ostre kanty pomagają dodatkowo przy usuwaniu osadów.
•
oszczędzające czas czyszczenie dzięki strumieniom czołowym
•
wymienne dysze
•
odporny na ścieranie materiał korpusu głowicy
Głowica Quattro z grotem
Jest używana w kanałach o zerowej drożności jak także przy zatorach o
bardzo wysokiej gęstości (np. wprasowana ziemia). Grot wnika głęboko w
zator rozrywając go a uwolniony osad jest natychmiast spłukiwany przez
strumienie wody do tyłu.
•
wymienne czubki wiertnicze
•
wymienne dysze
•
odporny na ścieranie materiał korpusu głowicy

Głowica Rambo
Głowica przeciwko wprasowaniom i kanałom o zerowej drożności. Ta wielokątowa głowica łączy w jednym zalety obu głowic Quattro. Wymienne
czubki wiertnicze wnikają głęboko w zator, a strumienie wody odtransportowują uwolniony materiał do tyłu. Głowica osiuje się w kanale, dlatego też może być stosowana również w połączeniach kielichowych.
•
wymienne czubki wiertnicze
•
wymienne dysze
•
odporny na ścieranie materiał korpusu głowicy

Głowica królewska
Głowica królewska jest zbudowana z nierdzewnej, hartowanej stali specjalnej. Ze swoim opatentowanym systemem rozprowadzania wody i
dwoma różnymi kątami jej wyprowadzania, skutecznie czyści całą wewnętrzną powierzchnię kanału o Ø od 300 do 1200 mm.
Woda z recyclingu
•
Głowice KEG nadają się także do napędzania wodą z recyclingu. W
razie potrzeby doradzimy Państwu odnośnie rodzaju i wielkości głowicy pasującej zarówno do wydajności Państwa pompy jak i do średnicy czyszczonego kanału.
Gwarancja jakości KEG
•
Przy uzbrojeniu głowicy z opatentowanym systemem rozprowadzania wody dyszami tytanowo-ceramicznymi firma KEG udziela 3 lat
gwarancji* zarówno na używaną głowicę jak i na dysze. (*zgodnie z
warunkami gwarancji KEG)
Materiał / Dysze
•
Nasze głowice są budowane z nierdzewnej, hartowanej stali specjalnej. Standardowo są one uzbrajane wymiennymi dyszami (za wyjątkiem głowic kulkowych i głowic standardowych), dopasowanymi do
wydajności pompy. Głowice z opatentowanym systemem rozprowadzania wody mogą być uzbrajane dyszami tytanowo-ceramicznymi
(patrz 3-letnia gwarancja*).
Zalety opatentowanego systemu rozprowadzania wody:
•
zmniejsza zużycie wody i energii poprzez:
•
optymalne kąty rozprowadzania wody
•
eliminację strat energii wody wewnątrz buldożera
•
około 80% sprawność urządzenia
•
skrócenie czasu pracy w związku z wysoką sprawnością
•
dodatkowo koszty zmniejszają:
•
wymienne dysze
•
odporny na ścieranie materiał
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Głowica kanałowa
Solidnej budowy głowica, ze swoim opatentowanym systemem rozprowadzania wody i dwoma różnymi kątami jej wyrzutu, została zaprojektowana z myślą o standardowym czyszczeniu kanału. Głowica zbudowana z
nierdzewnej, hartowanej stali specjalnej.
Zalety opatentowanego systemu rozprowadzania wody:
•
zmniejsza zużycie wody i energii poprzez:
•
optymalne kąty rozprowadzania wody
•
eliminację strat energii wody wewnątrz buldożera
•
około 80% sprawność urządzenia
•
skrócenie czasu pracy w związku z wysoką sprawnością
•
dodatkowo koszty zmniejszają:
•
wymienne dysze
•
odporny na ścieranie materiał

Głowica ciągnąca
Głowica ciągnąca, ze swoim opatentowanym systemem rozprowadzania wody i dwoma różnymi kątami jej wyprowadzania, jest stosowana
przede wszystkim przy usuwaniu osadów i zatorów (np. piasku, żwiru,
mułu, itd.) z kanałów problematycznych, szczególnie w przypadku rur
o niewielkiej średnicy. Jako głowica mała i bardzo zwrotna nadaje się
także do prac w połączeniach kielichowych i łukach rurociągów. Głowica jest zbudowana z nierdzewnej, hartowanej stali specjalnej.
Zalety opatentowanego systemu rozprowadzania wody:
•
zmniejsza zużycie wody i energii poprzez:
•
optymalne kąty rozprowadzania wody
•
eliminację strat energii wody wewnątrz buldożera
•
około 80% sprawność urządzenia
•
skrócenie czasu pracy w związku z wysoką sprawnością
•
dodatkowo koszty zmniejszają:
•
wymienne dysze
•
odporny na ścieranie materiał

Głowica Torpedo
Głowica Torpedo, ze swoim opatentowanym systemem rozprowadzania wody, jest stosowana przede wszystkim do usuwania osadów (np.
piasku, żwiru, mułu) zalegających na dnie kanału. Dzięki użyciu dwóch
różnych kątów pod którymi wytryskują strumienie wody, możliwe jest
bardzo efektywne wydobycie nieczystości i piasku, szczególnie z kanałów o Ø od 150 do 400 mm. Głowica zbudowana z nierdzewnej, hartowanej stali specjalnej.
•
Optymalne wydobycie nieczystości i piasku z kanałów okrągłych
•
Optymalne wydobycie nieczystości i piasku z kanałów o profilu
jaja
Woda z recyclingu
•
Głowice KEG nadają się także do napędzania wodą z recyclingu.
W razie potrzeby doradzimy Państwu odnośnie rodzaju i wielkości
głowicy pasującej zarówno do wydajności Państwa pompy jak i do
średnicy czyszczonego kanału.
Gwarancja jakości KEG
•
Przy uzbrojeniu głowicy z opatentowanym systemem rozprowadzania wody dyszami tytanowo-ceramicznymi firma KEG udziela 3 lat gwarancji* zarówno na używaną głowicę jak i na dysze.
(*zgodnie z warunkami gwarancji KEG)
Materiał / Dysze
•
Nasze głowice są budowane z nierdzewnej, hartowanej stali specjalnej. Standardowo są one uzbrajane wymiennymi dyszami (za
wyjątkiem głowic kulkowych i głowic standardowych), dopasowanymi do wydajności pompy. Głowice z opatentowanym systemem rozprowadzania wody mogą być uzbrajane dyszami tytanowo-ceramicznymi (patrz 3-letnia gwarancja*).
Zalety opatentowanego systemu rozprowadzania wody:
•
zmniejsza zużycie wody i energii poprzez:
•
optymalne kąty rozprowadzania wody
•
eliminację strat energii wody wewnątrz buldożera
•
ponad 90% sprawność urządzenia
•
skrócenie czasu pracy w związku z wysoką sprawnością
•
dodatkowo koszty zmniejszają:
•
wymienne dysze
•
odporny na ścieranie materiał
•
mniejsze zużycie pomp i pojazdu
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Głowica czyszcząca
Głowica czyszcząca, ze swoim opatentowanym systemem rozprowadzania wody i dwoma różnymi kątami jej wyrzutu, perfekcyjnie czyści całą powierzchnię kanału, w szczególności o małej średnicy. Z powodu jej lekkiej
budowy i poruszaniu się przy dnie, może być stosowana także w rurach
problematycznych. Głowica zbudowana z nierdzewnej, hartowanej stali
specjalnej.
Zalety opatentowanego systemu rozprowadzania wody:
•
zmniejsza zużycie wody i energii poprzez:
•
optymalne kąty rozprowadzania wody
•
eliminację strat energii wody wewnątrz buldożera
•
około 80% sprawność urządzenia
•
skrócenie czasu pracy w związku z wysoką sprawnością
•
dodatkowo koszty zmniejszają:
•
wymienne dysze
•
odporny na ścieranie materiał

Głowica specjalna
Głowica natryskowa ze stali szlachetnej:
•
do czyszczenia szybów i prac wykonywanych ręcznie
•
gwint łączący 1/2”
•
ze stali szlachetnej
•
długość 90 mm
•
średnica 30 mm
•
masa 0,4 kg
Głowica specjalna ze strumieniami czołowymi:
•
do czyszczenia szybów i kanałów poprzez skierowane do przodu
strumienie wody (7x)
•
gwint łączący 1/2”
•
ze stali szlachetnej
•
długość 34 mm
•
średnica 30 mm
•
masa 0,04 kg

Głowica standardowa
Standardowe głowice do zastosowania na różnych obszarach.
Głowica kulowa:
•
z lub bez strumienia czołowego
•
niezwykle zwrotna, mała i elastyczna
•
do wszystkich prac w obszarze połączeń instalacji domowej
•
nierdzewna
Głowica standardowa:
•
z lub bez strumienia czołowego
•
lekkie ruchome wykonanie
•
nierdzewna
Głowica płucząca:
•
odporny na ścieranie materiał
•
wielostronna, wytrzymała i solidna
•
z tyłu wymienne dysze (za wyjątkiem głowicy o łączu 1/4”)
•
nierdzewna

Głowica czyszcząca
Lekka i wyjątkowo sprawna głowica z kołowym układem dysz i wymiennymi wkładami strumieniowymi.
•
ze strumieniem czołowym
•
wymienne wkłady (6 x do tyłu, 1 x czołowy)
•
Korpus ze stali szlachetnej (kwasowej)
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Węże ciśnieniowe i ssące
W ofercie naszej firmy znajdą państwo węże czołowych światowych marek takich jak Trelleborg, Semperit,
Gruelo czy Savage. Stosowane są do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji i instalacji rurowych jako
węże wysokociśnieniowe.
Węże ssące stosuje się do pojazdów typu kombi i asenizacyjnych, przeznaczonych do najbardziej wymagających zastosowań – do pomp ssących o dużym wydatku, kołowrotów oraz kaset. Węże sprzedawanych przez nas
marek znajdują zastosowanie w pojazdach ssąco płuczących czołowych światowych marek.
Zalety oferowanych przez nas węży:
• duża elastyczność, nawet w niskich temperaturach
• wysoka odporność na ścieranie
• bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
• duża odporność na odkształcenia
• trwałość i łatwość użytkowania
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Korki i Pakery
Pneumatyczne korki zamykające i przepływowo - kontrolne służą do szybkiego i skutecznego uszczelnienia przewodów kanalizacyjnych, rurociągów wodnych i różnego rodzaju odpływów. Są powszechnie stosowane przy naprawach,
budowach nowych instalacji oraz podczas usuwania awarii. Doskonale zdają egzamin podczas odbiorów technicznych
nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych lub naprawianych metodami bezodkrywkowymi. Korki są wykorzystywane
w firmach instalacyjno - budowlanych, przemyśle, ratownictwie i pożarnictwie.
Korki wykonane są z wysokogatunkowego kauczuku wzmacnianego tkaniną. Materiały, z których wykonano korki są
odporne na czynniki atmosferyczne, zmiany temperatury (od -30 do +80 st. C), wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia
mineralne oraz większość chemikaliów.
Znajdujące się w programie produkcji korki umożliwiają zamykanie przewodów o średnicach od 50 do 2400 mm.
Wszystkie korki przechodzą próby pod ciśnieniem kontrolnym w wysokości 1,3 razy wyższym niż zalecane ciśnienie
robocze oraz gwarantują zamknięcie wewnętrznego ciśnienia napływowego do 10 metrów słupa wody. Każdy korek
zaopatrzony jest również w trwałą instrukcję obsługi opisującą podstawowe parametry robocze.

Korki uszczelniające
Korki uszczelniające do rur (korki typu U)
Pneumatyczne korki zamykające i przepływowo - kontrolne służą do szybkiego i skutecznego uszczelnienia przewodów kanalizacyjnych, rurociągów wodnych i różnego rodzaju odpływów. Są powszechnie
stosowane przy naprawach budowach nowych instalacji oraz podczas usuwania awarii. Doskonale zdają
egzamin podczas odbiorów technicznych nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych lub naprawianych
metodami bezodkrywkowymi. Korki są wykorzystywane w firmach instalacyjno - budowlanych, przemyśle, ratownictwie i pożarnictwie.

Przepływowe korki uszczelniające do rur (korki typu PU)
Korki wykonane są z wysokogatunkowego kauczuku wzmacnianego tkaniną. Materiały, z których wykonano korki są odporne na czynniki atmosferyczne, zmiany temperatury (od -30 do +80 st. C), wszelkiego
rodzaju zanieczyszczenia mineralne oraz większość chemikaliów.

Przepływowe korki uszczelniające do rur (korki typu PU-F)
Znajdujące się w programie produkcji korki umożliwiają zamykanie przewodów o średnicach od 50 do
2400 mm. Wszystkie korki przechodzą próby pod ciśnieniem kontrolnym w wysokości 1,3 razy wyższym
niż zalecane ciśnienie robocze oraz gwarantują zamknięcie wewnętrznego ciśnienia napływowego do 5
metrów słupa wody. Każdy korek zaopatrzony jest również w trwałą instrukcję obsługi opisującą podstawowe parametry robocze.

Przepływowe korki uszczelniające do rur (korki typu PU-G)
(o zwiększonej średnicy przepływu)
Korki te posiadają przejście (bypass) i sa stosowane wszędzie tam, gdzie występują większe ilości cieczy
przepływającej. Przejście centralne jest wykonane ze stali szlachetnej. Rdzeń stalowy jest powleczony
płaszczem gumowym, który może być łatwo wymieniany. Seria wyrobów składa się z wersji standardowych o średnicy od 100 mm do 1200 mm.

Wysokociśnieniowe korki uszczelniające do rur (korki typu UU)
Gdzie nie jest możliwe użycie standardowych korków uszczelniających z powodu zbyt wysokiego przeciwciśnienia w rurociągu, stosuje się wysokociśnieniowe korki uszczelniające. Wyższe ciśnienie robocze
umożliwia odpowiednia osnowa (kevlar). Standardowa seria wyrobów składa się z wersji o średnicy od
70 mm do 600 mm.
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Krótkie korki uszczelniające do rur (korki typu UK, PUK)
Korki te przydatne są w warunkach użycia, np. w przyłączach kanałowych. Obok uszczelniania rur są
stosowane także przy badaniu szczelności nowo układanych względnie naprawianych rurociągów. Korki
uszczelniające są wykonane z wysokiej jakości materiału kauczukowego z osnową tkaną. Wszystkie części metalowe są odporne na korozję. Seria wyrobów składa się z wersji o średnicy od 50 mm do 300 mm.

Korki olejoodporne
Olejoodporne korki uszczelniające do rur (korki typu U OL)
Pneumatyczne korki zamykające i przepływowo - kontrolne służą do szybkiego i skutecznego uszczelnienia przewodów kanalizacyjnych, rurociągów wodnych i różnego rodzaju odpływów. Są powszechnie
stosowane przy naprawach budowach nowych instalacji oraz podczas usuwania awarii. Doskonale zdają
egzamin podczas odbiorów technicznych nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych lub naprawianych
metodami bezodkrywkowymi. Korki są wykorzystywane w firmach instalacyjno - budowlanych, przemyśle, ratownictwie i pożarnictwie.

Przepływowe, olejoodporne korki uszczelniające do rur
(korki typu PU OL)
Korki wykonane są z wysokogatunkowego kauczuku wzmacnianego tkaniną. Materiały, z których wykonano korki są odporne na czynniki atmosferyczne, zmiany temperatury (od -30 do +80 st. C), wszelkiego
rodzaju zanieczyszczenia mineralne oraz większość chemikaliów.

Krótkie, olejoodporne korki uszczelniające do rur
(korki typu UK OL, PUK OL)
Korki te przydatne są w warunkach użycia, np. w przyłączach kanałowych. Obok uszczelniania rur są
stosowane także przy badaniu szczelności nowo układanych względnie naprawianych rurociągów. Korki
uszczelniające są wykonane z wysokiej jakości materiału kauczukowego z osnową tkaną. Wszystkie części metalowe są odporne na korozję. Seria wyrobów składa się z wersji o średnicy od 50 mm do 300 mm.

Korki kevlarowe
Korki stożkowe mają w porównaniu z klasycznymi korkami pneumatycznymi różną konstrukcje, ale ich
wykorzystanie jest takie samo. Stosowane są głównie w trakcie naprawy i prac konserwacyjnych, wypadków i badania szczelności rurociągów a także w ratownictwie chemicznym. Konstrukcja korków
stożkowych pozwala na ich wykorzystanie nie tylko w profilach okrągłych, ale również w kształcie jajka,
prostokąta, i wielu innych. Korki te wykonane są z wysokiej jakości materiału. Dlatego mają one dobrą
odporność chemiczną, wysoką odporność na starzenie się, niską wagę i można je łatwo naprawić. Średnica standardowych zakresów linii produktów od 150 do 2200 mm.

Pakery naprawcze
Pakery naprawcze P,FP,DP i HP zostały opracowane dla zastosowań związanych z renowacją kanałów. Są używane przy naprawie lokalnych uszkodzeń kanałów i rurociągów względnie przy ich naprawie kroczącej. Nadają sie przede wszystkim do usuwania uszkodzeń na
skutek pęknięć, przecieków, przesunięć, korzeni i korozji. Pakery naprawcze dostarczane są dla rur o wielkościach nominalnych od 70 do
800 mm. Istnieje kilka wersji pakerów naprawczych: pakery krótkie, pakery elastyczne, pakery do przyłączy domowych i pakery długie.
Wszystkie rodzaje wyprodukowane są ze specjalnej mieszanki gumowej, gwarantującej wysoką elastyczność i trwałość pakerów. Metalowe korpusy pakerów wykonane są ze stali nierdzewnej. Naprawa przebiega w ten sposób, że pozbawiony ciśnienia paker z matą z tkaniny
z włókna szklanego i żywicy syntetycznej, pod obserwacją przy użyciu kamery, przemieszczane jest bezpośrednio do miejsca uszkodzenia
rurociągu i po dostarczeniu ciśnienia przyciskany jest do rury. Żywica syntetyczna przedostaje się z maty do pęknięć i szczelin i utwardza
się. Miejsce uszkodzenia i mata łączą się trwale. Po przemienieniu się maty w syntetycznie nośną krótką rurę z otworem przelotowym, paker naprawczy pozbawiony jest ciśnienia i usuwany z rurociągu.

Krótkie pakery naprawcze do rur (paker typu P)
Pakery krótkie składają się z dwuwarstwowego korpusu gumowego i metalowego rdzenia. Końcówki zaopatrzone są w rolki (umieszczone pod kątem 120o), umożliwiające stabilny ruch pakera w rurociągu.
Pakery posiadają otwory przelotowe, które pozwalają na odpływ wody w czasie prac naprawczych. W
związku z długością ich części dociskającej, która wynosi około 600 mm pakery krótkie znajdują zastosowanie przy naprawach połączeń lub krótkich uszkodzeń.
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Elastyczne pakery naprawcze do rur (korki typu FP)
Pakery elastyczne składają się z jednowarstwowego korpusu gumowego i dwóch głowic metalowych
z rolkami (umieszczonymi pod kątem 120o ), umożliwiającymi stabilny ruch pakera w rurociągu. Pakery posiadają otwory przelotowe, które pozwalają na odpływ wody w czasie prac naprawczych. Długość
części dociskającej wynosi od 600 mm do 3500 mm. Ponieważ Pakery te są elastyczne, ich instalacja w
uszkodzonych miejscach rurociągu jest bardzo łatwa.

Długie pakery naprawcze do rur (korki typu DP)
Pakery długie składają się z węża gumowego, zaopatrzonego na obu końcach w głowice aluminiowe.
Głowice te posiadają po jednej szybkozłączce oraz oczko do łatwej manipulacji w rurociągu. Pakery Długie dostarczane są bez rolek i otworów przelotowych. Długość części dociskającej wynosi od 1600 mm
do 3600 mm.

Pakery do przyłączy domowych (paker typu HP)
Pakery do przyłączy domowych nadają się do zamykania rurociągów o małych średnicach, szczególnie
w domach. Zbudowane są z węża z tworzywa gumowego z zaokrąglonymi końcówkami, umożliwiającymi
manipulację w kolankach rurociągu. Długość części dociskającej wynosi od 500 mm d0 3700 mm.

Korki o profilu jajowym
Korki uszczelniające do rur o profilu w kształcie jaja
(korki typu UV, UVP)
Pneumatyczne korki zamykające i przepływowo - kontrolne służą do szybkiego i skutecznego uszczelnienia przewodów kanalizacyjnych, rurociągów wodnych i różnego rodzaju odpływów. Są powszechnie
stosowane przy naprawach budowach nowych instalacji oraz podczas usuwania awarii. Doskonale zdają
egzamin podczas odbiorów technicznych nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych lub naprawianych
metodami bezodkrywkowymi. Korki są wykorzystywane w firmach instalacyjno - budowlanych, przemyśle, ratownictwie i pożarnictwie.

Korki w kształcie poduszki
Korki uszczelniające do rur o profilu w kształcie poduszki
(korki typu UP, PUP)
Poduszki te znajdują zastosowanie szczególnie w kanałach odwadniających i deszczowych. Ich zaletą jest to, że dzięki swej konstrukcji mogą zostać wprowadzone do kanałów przez studzienkę. Osnowa
kevlerowa umożliwia wytwarzanie poduszek uszczelniających o dużych średnicach. Wersje standardowe
mają średnice od 1000 mm do 2200 mm.

Korki do studni
Korki uszczelniające do studni (korki typu US)
Korki te nadają się do badania szczelności standardowych studni przy użyciu wody lub powietrza zgodnie
z normą DIN EN 1610. Są lekkie i krótkie, co umożliwia łatwą obsługę. Używa się tych samych akcesoriów, jak w przypadku zwykłych korków uszczelniających do rur. Na życzenie istnieje możliwość wyprodukowania korków lub poduszek szczelniających o innej formie lub wielkości.
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Serwis
Ścisła współpraca i wieloletnie doświadczenie pozwoliło stworzyć nam serwis pogwarancyjny firm takich jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

FFG Flensburg
ABE Groupe
Certyfikowany serwis sprzętu firmy RICO
ROTHENBERGER
IPEK
OPTIMESS
IBAK
RAUSCH TV

Serwis urządzeń i samochodów do czyszczenia kanalizacji
Z całej gamy usług serwisowych naszej firmy najszybciej rozwijają się usługi serwisowe związane z urządzeniami do czyszczenia kanalizacji.
Ciągle rozwijająca się technika urządzeń i pojazdów czyszczących wiodących producentów wymaga od serwisu coraz większej wiedzy i
doświadczenia. W skład naszych usług serwisowych wchodzą:
•
•
•
•
•

naprawa, przeglądy, modernizacja samochodów do czyszczenia kanalizacji
remonty pomp ciśnieniowych i ssących
naprawy układów hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych
regeneracja hydro-akumulatorów przemienników ciśnieniowych
wymiana węży ciśnieniowych i ssących

Posiadamy duże zaplecze części zamiennych niemalże wszystkich producentów samochodów do czyszczenia kanalizacji.

Serwis kamer inspekcyjnych i urządzeń do renowacji bezwykopowej
Serwis profesjonalnych urządzeń wchodzących w skład telewizyjnych systemów inspekcyjnych to jeden z głównych działów naszej firmy.
Zatrudniamy oraz współpracujemy z najlepszymi specjalistami w zakresie elektroniki, elektryki, mechaniki i robotyki, co gwarantuje fachowość wykonywanych prac. Zakres naszych usług obejmuje:
•
•
•
•
•
•

naprawa specjalistycznych urządzeń wiodących producentów sprzętu do telewizyjnej inspekcji kanalizacji
naprawa urządzeń do bezwykopowych napraw kanalizacji
naprawa popychanych kamer inspekcyjnych
naprawa profesjonalnego sprzętu komputerowego tj. jednostki sterujące, monitory, systemy sterujące
instalacja profesjonalnego oprogramowania inspekcyjnego WINCAN, PIPEX, MoleCam3 itp
Zapewniamy 24 godzinną pomoc dla naszych klientów.

Ścisła współpraca i wieloletnie doświadczenie pozwoliło stworzyć nam serwis pogwarancyjny telewizyjnych systemów inspekcyjnych firm
takich jak:
•
•
•
•
•
•
•

ABE Groupe
Certyfikowany serwis sprzętu firmy RICO
ROTHENBERGER
IPEK
OPTIMESS
IBAK
RAUSCH TV

Wielogodzinne doświadczenie zdobyte podczas szkoleń w siedzibie firmy IMS-Robotics pozwala na kompleksową obsługę naszych klientów. Z doświadczenia wiemy, że naprawy bezwykopowe trwają bardzo długo. W związku z tym zapewniamy 24 godzinną pomoc dla naszych klientów mających problemy z obsługą i użytkowaniem robotów frezujących, systemu napraw bezwykopowych MULTISAN oraz
pełnych systemów IMS-Robotics VEHICLE.
Profesjonalny sprzęt do kontroli szczelności wymaga okresowych kalibracji czujników i ogólnych przeglądów. Dzięki ścisłej współpracy
z firmą Sklarz GmbH możliwe jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, co zwiększa komfort użytkowania sprzętu
oraz skraca do minimum czasu potrzebny na wykonanie przeglądu.
Renowacja przewodów rurowych metodami, które nie wymagają długotrwałych i uciążliwych dla mieszkańców prac ziemnych, jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną techniki. Pracownicy naszego serwisu mają ciągły kontakt z niemieckim producentami, dzięki temu mogą
zapewnić użytkownikom najwyższy poziom obsług serwisowych.

Usługi telewizyjnej inspekcji kanalizacji i rurociągów
Doświadczenie związane z serwisowaniem urządzeń oraz zdobyte doświadczenie inspekcyjne skłoniło nas do rozszerzenia naszych usług o
monitoring telewizyjny sieci kanalizacyjnych i rurociągów. Posiadamy sprzęt wiodących firm, który pozwala na inspekcję kanalizacji w zakresie od DN 100 do DN 2000. Oprogramowanie Wincan v8 w najlepszej wersji modułowej pozwala na przeprowadzenie kompleksowego
monitoringu w każdych warunkach. Najwyższa jakości nagrań Video oraz możliwość tworzenia bardzo rozbudowanych raportów sprawia,
że jakość naszych usług zadowoli najbardziej wymagających klientów.
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Zabudowy pojazdów
Samochód do inspekcji TV - ZWiK Wałcz
Podstawowe parametry zabudowy pojazdu inspekcyjnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volkswagen Crafter - samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3500kg (długość przestrzeni ładunkowej
4300mm)
przestrzeń ładunkowa podzielona na dwa przedziały - studyjny i roboczy
zabudowany sprzęt do inspekcji telewizyjnej kanalizacji firmy IBAK GmbH
profesjonalny przemysłowy komputer inspekcyjny
Niezależny profesjonalny system zasilania sprzętu inspekcyjnego firmy Victron Energy wraz z akumulatorami żelowymi, przetwornicą, systemem zabezpieczeń
ogrzewanie postojowe pozwalające ogrzać część studyjną i roboczą
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie
Zabudowa wykonana z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Meble wykonane z wytrzymałej i wodoodpornej płyty
Skład mebli - szafka socjalna, blat roboczy, szafki, schowki, szuflady
Okno pozwalające na obserwacje części roboczej systemu
Podłoga wykonana z wodoodpornej sklejki i przemysłowej wykładziny antyścieralnej
Miejsce dla prowadzącego inspekcje oraz ławka dla dwóch osób ze schowkiem
Oświetlenie studia typu LED
Instalacja elektryczna studia
Tablica magnetyczna
Sterowanie lampami ostrzegawczymi, przednią i tylną typu LED
Przemysłowy monitor inspekcyjny 4:3 z wysoką jakością obrazu i przekątną 17’’
Przemysłowy monitor inspekcyjny do podglądu z kamery poglądowej części roboczej 15’’
Krzesło obrotowe bez kółek z regulacją siedziska i oparcia
System do komunikacji przedziału roboczego ze studiem – intercom
Instalacja elektryczna części roboczej
Oświetlenie ostrzegawcze typu LED
Oświetlenie części roboczej
Zbiornik z czystą wodą i pompą elektryczną do mycia kamery
Przemysłowy monitor 4:3 z wysoką jakością obrazu i przekątną 15’’ do podglądu z kamery inspekcyjnej
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Ściany, podłoga i sufit wykonane z ryflowanej płyty aluminiowej
Szuflady, półki, blat w przedziale roboczym, z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Winda do podnoszenia i opuszczania kamery
Lampa oświetleniowa typu LED zamontowana na windzie do oświetlania kanału
Kamera w przedziale roboczym
Osłona przeciwdeszczowa
Butla z azotem i reduktorem

Samochód do inspekcji kanalizacji - PW-K Kwidzyn
Podstawowe parametry zabudowy pojazdu inspekcyjnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citroën Jumper - samochód dostawczy o masie całkowitej 3500kg
przestrzeń ładunkowa podzielona na dwa przedziały - studyjny i roboczy
Zasilanie systemu inspekcyjnego z agregatu lub sieci
zabudowany sprzęt do inspekcji telewizyjnej kanalizacji firmy Zikmund
profesjonalny przemysłowy komputer inspekcyjny
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie
Zabudowa wykonana z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Meble wykonane z wytrzymałej i wodoodpornej płyty
Skład mebli - szafka socjalna, blat roboczy, szafki, schowki, szuflady
Okno pozwalające na obserwacje części roboczej systemu
Podłoga wykonana z wodoodpornej sklejki i przemysłowej wykładziny antyścieralnej
Miejsce dla prowadzącego inspekcje oraz ławka dla dwóch osób ze schowkiem
Instalacja elektryczna studia
Tablica magnetyczna
Przemysłowy monitor inspekcyjny 4:3 z wysoką jakością obrazu i przekątną 17’’
Krzesło obrotowe bez kółek z regulacją siedziska i oparcia
System do komunikacji przedziału roboczego ze studiem – intercom
Instalacja elektryczna części roboczej
Oświetlenie części roboczej
Zbiornik z czystą wodą i pompą elektryczną do mycia kamery
Przemysłowy monitor 4:3 z wysoką jakością obrazu i przekątną 15’’ do podglądu z kamery inspekcyjnej
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Ściany, podłoga i sufit wykonane z ryflowanej płyty aluminiowej
Szuflady, półki, blat w przedziale roboczym, z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Butla z azotem i reduktorem

Samochód do telewizyjnej inspekcji kanalizacji - PWiK Knurów
Podstawowe parametry zabudowy pojazdu inspekcyjnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercedes Sprinter - samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3500kg (rozstaw osi 3665mm)
przestrzeń ładunkowa podzielona na dwa przedziały - studyjny i roboczy
zabudowany sprzęt do inspekcji telewizyjnej kanalizacji firmy RICO GmbH
Sterowanie lampami ostrzegawczymi, przednią i tylną typu LED
Niezależny system zasilania sprzętu inspekcyjnego z agregatu
Profesjonalne złącze podłączeniowe do sieci zainstalowane w karoserii kamerowozu
ogrzewanie postojowe pozwalające ogrzać część studyjną i roboczą
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie
Zabudowa wykonana z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Meble wykonane z wytrzymałej i wodoodpornej płyty
Skład mebli - szafka socjalna, blat roboczy, szafki, schowki, szuflady
profesjonalny przemysłowy komputer inspekcyjny
Okno pozwalające na obserwacje części roboczej systemu
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podłoga wykonana z wodoodpornej sklejki i przemysłowej wykładziny antyścieralnej
Miejsce dla prowadzącego inspekcje oraz ławka dla dwóch osób ze schowkiem
Oświetlenie studia typu LED
Instalacja elektryczna studia
Tablica magnetyczna
Sterowanie lampami ostrzegawczymi, przednią i tylną typu LED
Przemysłowy monitor inspekcyjny 4:3 z wysoką jakością obrazu i przekątną 17’’
Przemysłowy monitor inspekcyjny do podglądu z kamery poglądowej części roboczej 15’’
Krzesło obrotowe bez kółek z regulacją siedziska i oparcia
System do komunikacji przedziału roboczego ze studiem – intercom
Instalacja elektryczna części roboczej
Oświetlenie ostrzegawcze typu LED
Oświetlenie części roboczej
Zbiornik z czystą wodą i pompą elektryczną do mycia kamery
Przemysłowy monitor 4:3 z wysoką jakością obrazu i przekątną 15’’ do podglądu z kamery inspekcyjnej
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Ściany, podłoga i sufit wykonane z ryflowanej płyty aluminiowej
Szuflady, półki, blat w przedziale roboczym, z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Winda do podnoszenia i opuszczania kamery
Lampa oświetleniowa typu LED zamontowana na windzie do oświetlania kanału
Kamera w przedziale roboczym
Butla z azotem i reduktorem

Kamerowóz inspekcyjny - Pipe Control
Podstawowe parametry zabudowy pojazdu inspekcyjnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iveco Daily - samochód o dopuszczalnej masie całkowitej 3500kg (rozstaw osi 3665mm
zabudowany sprzęt do inspekcji telewizyjnej kanalizacji firmy IBAK GmbH
przestrzeń ładunkowa podzielona na dwa przedziały - studyjny i roboczy
klimatyzacja sterowana pilotem pozwalająca utrzymać optymalną temperaturę w części studyjnej
Sterowanie lampami ostrzegawczymi, przednią i tylną typu LED
Niezależny system zasilania sprzętu inspekcyjnego z agregatu zainstalowany na szufladzie dla lepszego komfortu
pracy
Profesjonalne złącze podłączeniowe do sieci zainstalowane w karoserii kamerowozu
ogrzewanie postojowe pozwalające ogrzać część studyjną i roboczą
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie
Zabudowa wykonana z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Meble wykonane z wytrzymałej i wodoodpornej płyty
Skład mebli - szafka socjalna, blat roboczy, szafki, schowki, szuflady
profesjonalny przemysłowy komputer inspekcyjny
Okno pozwalające na obserwacje części roboczej systemu
Podłoga wykonana z wodoodpornej sklejki i przemysłowej wykładziny antyścieralnej
Miejsce dla prowadzącego inspekcje oraz ławka dla dwóch osób ze schowkiem
Oświetlenie studia typu LED
Instalacja elektryczna studia
Tablica magnetyczna
Przemysłowy monitor inspekcyjny 4:3 z wysoką jakością obrazu i przekątną 17’’
Przemysłowy monitor inspekcyjny do podglądu z kamery poglądowej części roboczej 15’’
Krzesło obrotowe bez kółek z regulacją siedziska i oparcia
System do komunikacji przedziału roboczego ze studiem – intercom
Instalacja elektryczna części roboczej
Oświetlenie ostrzegawcze typu LED
Oświetlenie części roboczej
Zbiornik z czystą wodą i pompą elektryczną do mycia kamery
Przemysłowy monitor 4:3 z wysoką jakością obrazu i przekątną 15’’ do podglądu z kamery inspekcyjnej
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Ściany, podłoga i sufit wykonane z ryflowanej płyty aluminiowej
Szuflady, półki, blat w przedziale roboczym, z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Winda do podnoszenia i opuszczania kamery
Lampa oświetleniowa typu LED zamontowana na windzie do oświetlania kanału
Kamera w przedziale roboczym
Butla z azotem i reduktorem

Samochód do renowacji bezwykopowej UV - Akwa Zabrze
Podstawowe parametry samochodu do renowacji bezwykopowej UV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ogrzewanie postojowe pozwalające ogrzać część studyjną i roboczą
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie
Zabudowa wykonana z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Meble wykonane z wytrzymałej i wodoodpornej płyty
Skład mebli - szafka socjalna, blat roboczy, szafki, schowki, szuflady
Okno pozwalające na obserwacje części roboczej systemu
Podłoga wykonana z wodoodpornej sklejki i przemysłowej wykładziny antyścieralnej
Miejsce dla prowadzącego inspekcje oraz ławka dla dwóch osób ze schowkiem
Oświetlenie studia
Instalacja elektryczna studia
Przemysłowy monitor z wysoką jakością obrazu i przekątną 17’’
Instalacja elektryczna części roboczej
Oświetlenie ostrzegawcze
Zbiornik z czystą wodą i pompą elektryczną do mycia
Ściany oraz sufit izolowane termicznie i akustycznie z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Szuflady, półki, blat w przedziale roboczym, z materiałów łatwych do utrzymania w czystości
Osłona przeciwdeszczowa
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