
Riool camera’s en
detectiesystemen

Keeping your business flowing
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TECHNISCHE DETAILS

Inzet bereik 15 – 80 mm

Kabellengte 15 meter

Camera kop axiaal, doorsnee 13 mm

Ingebouwde zender 512Hz, 33 kHz, 640 Hz

Drukbestendig tot 1 bar

Beeldopslag/overdracht   Micro-SD, BNC connector, WiFi (optie)

Meterteller Elektronisch, standaard aanwezig 

OPTIES

Transport koffer

WiFi module voor beeldoverdracht op smartphone of tablet

RIOOL CAMERA’S

COMPACTCAM
COMPACT, LICHT EN OVERAL INZETBAAR 

De CompactCam is een professioneel camerasysteem voor de inspectie van keuken- en 
badkamerleidingen. De 15 meter lange duwkabel is bijzonder flexibel en neemt haakse 
bochten met gemak. Het geïntegreerde 5” beeldscherm geeft de situatie in de buis 
haarscherp weer, onder alle omstandigheden. Video’s en stilstaande beelden worden 
opgeslagen op de Micro-SD kaart maar kunnen ook rechtstreeks naar een smartphone 
worden gestuurd. Hiervoor is de optioneel verkrijgbare WiFi module nodig.  

COMPLEET
De CompactCam is makkelijk mee te nemen en weegt slechts 3 kilo. De opbergtrommel 
van de flexibele duwkabel is vervaardigd uit hoogwaardig, sterk kunststof. De vaste 
camerakop is maar 13 mm in omtrek, voor gebruik in 15 mm leidingen. Het systeem is 
voorzien van een meterteller en voor het lokaliseren van problemen, is ook een zender 
ingebouwd. Een geleider voor de wat grotere afvoeren hoort eveneens tot de  
standaarduitrusting. Met het geïntegreerde toetsenbord bestuurt u de camerakop. 

INGEBOUWDE ACCU
De camerakop heeft 12 LED lampen die traploos instelbaar zijn voor helder beeld, onder 
alle omstandigheden. Het beeldscherm heeft een anti-reflectie display. Saffierglas 
beschermt de camera tegen krassen en breuk. De ingebouwde accu gaat maar liefst  
5 tot 7 uur mee. Daarnaast kan de camera ook op het lichtnet aangesloten werken. 
  
- Geschikt voor leidingen in badkamer of keuken
- Compleet met beeldscherm, meterteller, ingebouwde zender en geleider
- Werk tot 7 uur met de ingebouwde accu of sluit aan op het lichtnet
- Micro SD kaart voor video en stilstaand beeld

NIEUW!
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   Een professioneel camerasysteem
   Uitermate robuust en modulair samen te stellen
   Moderne bedieningskasten
   60 m duwkabel , Ø 9 mm
   Voor leidingen met Ø 70 tot 300 mm
   Meerdere 90°-bochten vanaf 100 mm

TECHNISCHE DETAILS

FiberCam+ 
MSE-100

FiberCam+ 
MSE-300

TFT scherm met hoge resolutie beeld 5,6” 8”

Geïntegreerd MPEG-4 digitale video recorder (AVI) met snapshotfunctie 
(BMP)

✓ ✓

Sturing voor zwenkkopcamera’s ✕(*) ✓

Geïntegreerde digitale meterteller ✓ ✓

Tekstverwerking:
> configureerbare statusbalk met datum, uur, waarde mtr.tlr.
> opslaan en oproepen van 64 woorden en 8 bladzijden
> toetsenbord met beschermfolie voor werkzaamheden buiten

✕ ✓

PC aansluiting RS232 t.b.v. data-overdracht rioolinspectiesoftware ✕ ✓ optie

Weergave van sensorwaarden i.c.m. zwenkbare camerakop
(rotatie- en zwenkhoek in graden, inwendige druk in bar)

✓ ✓

Li-Ion accu met ingebouwde oplader en statusweergave ✓ ✓ ✓

12V aansluiting ✓ ✓

BNC video in/uitgang ✓ ✓

(*) uit te breiden met optie kabelafstandsbediening t.b.v. zwenkkopcamera

Rioned camera service centrum

Self-levelling camerakop voor permanent horizontaal beeld Zwenkbare camerakop

RIOOL CAMERA’S

FIBERCAM+
EEN PERFECT CAMERA INSPECTIE SYSTEEM

De FiberCam+ is een duwkabel camerasysteem waarbij gekozen kan worden tussen een 
bedieningskast type MSE-100 en type MSE-300. Het perfecte systeem voor o.a. de 
professionele rioolreiniger en de relining branche.

SELF-LEVELLING CAMERAKOP
Buis-ø: 70 – 300 mm, 90° bochten vanaf 100 mm 
-  steekbare RVS camerakop (ø 55 mm, lengte 70 mm)
-  met self-levelling functie: permanent horizontaal beeld
- waterdicht tot 3 bar
-  hoge kwaliteit LED koud licht (36 ultra verlichtings LED’s)
- hoge beeldkwaliteit met scherpe kleuren

ZWENKBARE CAMERAKOP
Buis-ø: 100 – 300 mm, 90° bochten vanaf 100 mm
-  steekbare Alu/RVS camerakop (ø 78 mm, lengte 110 mm)
-  hoge beeldkwaliteit met scherpe kleuren
- automatische horizon compensatie
- automatische 0-positie
-  automatische 90° links/rechts zwenk functie
- automatische 360° roteer inspectie functie
- zwenkbereik + / - 110°
- dimbaar LED koud licht (18 high power LED’s)
- waterdicht tot 1,5 bar
- professionele uitvoering met slipkoppeling

UITVOERING
Tot de standaard uitvoering van de FiberCam+ behoren:
• Stabiel RVS frame
• Waterdichte as met kogellagering
• 60 m duwkabel, Ø 9 mm
• Voorbereid voor steekbare camerakoppen
•  Inschakelbare teruglooprem (voorkomt ongewild afrollen van de duwkabel)
• Transportwielen voor eenvoudiger vervoer
• Storingsvrije sleepring
• Incl. BNC- en netstroomkabel

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR O.A.
Self-levelling of zwenkbare camerakop, diverse opties, diverse geleiders en  
zenderset 512 Hz/33kHz.

MSE-300 bedieningskast met toetsenbord

MSE-100 bedieningskast
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De zender is ingebouwd in de camera kop. Hierdoor is deze 
optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf.

RIOOL CAMERA’S

FLEXCAM
FLEXIBEL, STERK EN OVERAL INZETBAAR

De Rioned FlexCam is bijzonder flexibel en overal inzetbaar. Deze lichtgewicht camera is 
inzetbaar in buizen vanaf 40 mm diameter. Dankzij de zelf-nivellerende camerakop met 
ingebouwde minizender (512 Hz) heeft u altijd rechtopstaand beeld. Op de haspel zit  
40 meter flexibele en stevige duwkabel waarmee u zonder probleem smalle buizen met 
weerstand inspecteert. Een meterteller en toetsenbord behoren tot de standaarduitrusting. 
De beelden worden opgeslagen in het intern geheugen, USB stick of SD kaart. Met de 
Lithium-Ion batterij kunt u tot 9 uur onafgebroken werken. De camera wordt bediend met 
dezelfde bedieningseenheid als zijn grotere broer, de Rioned MaxCam. Met één makkelijk 
afneembare box en twee haspels kunt u leidingen van 40 mm tot 300 mm inspecteren!

EEN BESTURINGSEENHEID
Beschikt u al over een Rioned MaxCam camera, dan kunt u de besturingseenheid daarvan 
eenvoudig aansluiten op de FlexCam. De camera heeft een zelf-nivellerende camerakop 
met geïntegreerde minizender. De Ø30 mm camerakop gaat door bochten van 45° in 
buizen van 40 mm. In buizen van 50 mm of groter vormen 90° bochten geen probleem. 

UITVOERING
De FlexCam heeft een zeer rijke uitrusting en wordt 
geleverd met:
-  Camerakop met zelf nivellerend beeld en  

geïntegreerde mini-zender
- 40 meter duwkabel met meterteller
- Mina rapportage software
- 10.4” superscherp beeldscherm
- Oplaadbare Li-Ion accu
- HDD (32GB), 2 USB poorten en 1 SD slot
- Ethernet en WiFi / 4G datatransfermogelijkheid
- Weerbestendig (IP64) toetsenbord
- Freeze-frame fotomogelijkheid 
- Degelijke, open haspelconstructie met kabelrem
-  Gratis Mina app voor tweede scherm op afstand  

en uitvoer van rapporten 

RIOOL CAMERA’S

MAXCAM
COMPLETE CAMERA VOOR BUIZEN 
TOT 300 MM  

De robuuste Rioned MaxCam camera is zeer compleet en ook nog eens aantrekkelijk 
geprijsd. Het systeem is ontwikkeld voor inspectie van buizen met een diameter van  
70 tot 300 mm. Een zelf-nivellerende camerakop met minizender, WinCan rapportage 
software, waterdicht toetsenbord en 60 meter duwkabel met meterteller horen tot de 
standaarduitrusting. Beelden worden opgeslagen in het intern geheugen op SD kaart  
of USB stick. Met de Lithium-Ion batterij werkt u maar liefst 9 uur, zonder te laden.  
De bedieningseenheid van deze camera kan ook gebruikt worden voor de Rioned 
FlexCam camera waarmee u ook kleinere buizen inspecteert.  

CAMERAKOP
De zelf-nivellerende camerakop zorgt ervoor dat u altijd horizontaal beeld heeft.  
De camerakop met ingebouwde zender (512 Hz)  heeft een diameter van 44 mm.  
U kunt daarmee al in een rechte buis van Ø 70 mm. Vanaf Ø 90 mm kan de camerakop 
ook door haakse bochten.

UITVOERING
De MaxCam heeft een zeer rijke uitrusting en wordt standaard geleverd met: 
-  Camerakop met zelf nivellerend beeld en geïntegreerde minizender
- 60 meter duwkabel met meterteller
- WinCan software
- 10.4” superscherp beeldscherm
- Oplaadbare Li-Ion accu
- HDD (32GB), 2 USB poorten en 1 SD slot
- Ethernet en WiFi / 4G datatransfermogelijkheid
- Weerbestendig (IP64) toetsenbord
- Freeze-frame fotomogelijkheid voor foto’s 
- Degelijke, open haspelconstructie met kabelrem
- Gratis Mina app voor tweede scherm op afstand en uitvoer van rapporten

USB, SD en interne opslag van opnames

Heldere LED verlichting
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TECHNISCHE DETAILS

FLEXCAM MAXCAM

Buisdiameter inzetbereik
Haakse bochten

van 40 mm tot 125 mm  
vanaf 50 mm

van 70 mm tot 300 mm
vanaf 90 mm

Kabel (lengte, diameter) 40 meter /  8.6 mm 60 meter / 12 mm

Camerakop Ø30 mm, RVS
zelf-nivellerend

Ø44 mm, RVS 
zelf-nivellerend

Zender (in camerakop) 512 Hz 512 Hz

Beeldscherm 10.4” 10.4”

Resolutie 720 x 576 800 x 600

Software Mina rapportage
WinCan embedded

Mina rapportage
WinCan embedded

Dataopslag 32 Gb HDD 32 Gb HDD

Data transport USB (2x), SD, Ethernet, 
WiFi 4G, VGA uitgang

USB (2x), SD, Ethernet, 
WiFi 4G, VGA uitgang

Accu Oplaadbare Li-ion batterij 
(max 9 uur)

Oplaadbare Li-ion batterij 
(max 9 uur)

Bestandsformaat video / foto MPEG4 / JPEG MPEG4 / JPEG

IP Score haspel / box haspel: IP 54
camera: IP 68

haspel: IP 54
camera: IP 68

Afmetingen 
Haspel
Box

520 x 445 x 310 mm
360 x 190 x 160 mm

1010 x 415 x 625 mm
360 x 190 x 160 mm

Gewicht
Haspel
Box

11,8 kg 
5,5 kg

23,5 kg
5,5 kg

 Zeer complete camera’s met software en minizender 
  Uitwisselbare besturingseenheid met 10.4” beeldscherm en toetsenbord
 Zelf-nivellerende camerakop voor rechtsopstaand beeld
 Supersterke instelbare led lampen voor haarscherp beeld
  Gebruik de camera’s samen met de mina app. Maak van je telefoon een 

tweede scherm en bekijk de beelden op afstand.

Uitwisselbare monitor (geschikt voor MaxCam en FlexCam)
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   Opsporen van zenders en kabels
   Dieptemetingen 
    6 interne antennes voor direct richting 

aanduiding vanuit elke positie 
   Eenvoudig te gebruiken
   Licht gewicht en sterk
    Snel een correct signaal

TECHNISCHE DETAILS

Frequenties 512 Hz, 640 Hz, en 33 kHz en stroom

Ontvangstsoort Piek of Sonde wordt automatisch door het apparaat gekozen

Bereik Zenderset Tot ca. 5 meter diepte, afhankelijk van plaatselijke 
omstandigheden. 

Minizender 
ingebouwd in 
camerasysteem

Tot ca. 3,5 meter diepte.

Temperatuur -20°C tot 50°C

Waterdichtheid IP 53 en Nema 4

Afmetingen (lxbxh) 67 x 32 x 12,5 cm 

Gewicht Ca. 2,5 kg inclusief batterijen

Goedkeuring Dit apparaat wordt geleverd conform de van toepassing 
zijnde Europese richtlijn

DETECTIESYSTEMEN

RIOTRACK PRO
OPSPOREN VAN SONDES WAS NOG NOOIT ZO 
ENVOUDIG

OPSPOREN VAN ZENDERS EN KABELS
De RioTrack Pro is een detectieapparaat voor het opsporen van minizenders die aan het 
uiteinde van een hogedrukslang of in een (riolerings)camerakop gemonteerd zijn. Op deze 
manier kan exact bepaald worden waar de hogedrukslang of camerakop zich in een 
betonnen- of PVC rioleringsbuis bevindt. De detectoren zijn ook geschikt voor het 
opsporen van stroomkabels en radiokabels waarmee problemen bij graafwerkzaamheden 
voorkomen worden.  Elk type zender met 512 Hz, 640 Hz of 33 kHz frequentie wordt 
opgespoord. De verschillende frequenties zijn eenvoudig in te stellen op het apparaat. 

DIEPTEMETING IN SCHERM EN KOMPASFUNCTIE
Naast de weergave van de signaalsterkte wordt ook de diepte, waarop de kabel of  
zender zich bevindt, weergegeven. De RioTrack Pro heeft een 11 cm groot TFT  
LCD kleurenscherm waarop diepte (indicatief) continue afgelezen wordt. Omdat de 
Riotrack Pro over 6 antennes beschikt wordt de gebruiker direct, zonder omwegen naar 
de sonde geleid. Een duidelijk pijl geeft de looprichting aan, opsporen van zenders was 
nog nooit zo eenvoudig. Een eventueel spooksignaal wordt door middel van een blauw 
gekleurd symbool aangegeven. Via een keuzemenu worden andere frequenties,  
achtergrondverlichting en het geluidsniveau van het opsporingssignaal ingesteld.

LICHTGEWICHT
Door gebruik van duurzame en slagvaste kunststoffen is de RioTrack Pro erg stootvast en 
met ongeveer 2,5 kg licht van gewicht.

OPLAADBARE ACCUPACK EN STROOMADAPTER
De RioTrack Pro is standaard uitgerust met een batterijhouder en 6 alkaline AA-batterijen 
voor maar liefst 8 uur werktijd. Optioneel is een oplaadbaar accupack en stroomadapter 
verkrijgbaar. Op het scherm is een batterij indicator aanwezig. 

STANDAARD UITRUSTING
De detector wordt geleverd met batterijen. 

OPTIONEEL
•  Zenderset 512 Hz of 33 kHz tbv hogedrukmachine of duwhaspel incl. aandrijfkop en 

bijbehorende batterij.
•  In te bouwen 512 Hz of 33 kHz minizender in combinatie met een camerasysteem.
•  Oplaadbare accupack en stroomadapter
•  Blue-tooth module voor verbinding met een GPS ontvanger

Helder LCD scherm met direct richting aanduiding
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