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• Inspektionskamera i  

praktisk arbetsväst. 

• CCD-Färgkamera.  

Vattentät och robust 

• Färgmonitor med  
Videoinspelare  

• Laddbara Li-Ion 
batterier 

• Ljudinspelning 
 

Allmänt: 

Båda händerna fria. Den praktiska arbetsvästen lå-
ter båda händerna vara fria vid klättring och inspekt-

ion vilket ökar säkerheten.  

Prisvärd. Inspektionskameran är uppbyggd av stan-
dard-komponenter vilket gör RobiCam inspektionska-
mera till en av de mest prisvärda på marknaden.  

RobiCam37: Mycket stryktålig färgkamera med 
130° vidvinkel och stark LED-belysning. Vattentät.  

Två storlekar på bildskärmen. 5” eller 7” 

Inspelningsenhet som tillval. Spelar in på SD-kort. 
Kan spelas upp i bildskärmen eller enkelt föras över 
till dator för arkivering eller redigering. 

 RobiCam Modul System (RMS) är utvecklat i 
Sverige av Robimech AB. Alla kameror, bildskärmar 
respektive batterier i RobiCam-systemet har lika kon-
takter och är utbytbara. Alla kameror med RCS passar 

till alla batterier och alla bildskärmar. När man t.ex. 
vill utöka med en extra kamera kopplar man helt en-
kelt in den istället för den befintliga kameran.  

RobiCam37 Väst levereras komplett. Bara ta på sig 
och inspektera.  

Robimech AB har utveckling och tillverkning och ser-
vice i Sverige 

RMS kombinationsalternativ: 

• Kameraalternativ: 

RobiCam 360: Kamerahus med 5 kameror. 
Ser 360° runt om. Ø68x140 mm, färg, vatten-
tät, upp till 40m kamerakabel, Vit LED belys-
ning. 
RobiCam 37: Ø38x130 mm, vattentät till 

50m, färg. 20m kamerakabel, Vit LED belys-
ning. 
RobiCam23: Ø23mm kamera med vit LED 
belysning. Glasfiberstav på vinda 40m alt. 
fäste för rensstavar. 
RobiCam 6: Ø 6mm, IP67. Vit LED belysning. 
1 m mjuk kabel 

• Bildskärmsalternativ:  
7” färgskärm TFT-LCD. 800(H)x480(V) 
7” färgskärm TFT-LCD. 800(H)x480(V) med 
inspelning. 

• Batterier: Batteripack Li-Ion med 
3000mAh. Mer än 3 tim. drifttid.   

 

• RobiCam 37 finns även i väska.  
Se separat produktblad RobiCam 37 Väska 
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Skärmhållaren sitter stadigt på västen och är lätt att ta bort tack vare kardborrband. 

Hållaren fungerar även som solskydd. När skärmen inte används fälls den in mot bröstet där den är väl skyddad och 

ger full rörelsefrihet. 

Bildskärmsalternativ 

Väst med kamera och batteri 

Batteripack 12V Li-Ion 

501 033 515 

Kamera 37 

501 033 401 

 

 

7" bildskärm 7" bildskärm med inspelning 

RobiCam37 i Väska 

501 033 839 

RobiCam 37 i Väst innehåller: 
• Väst med hållare för kamera, bildskärm, 

batteri och kamerakabel.  
• Kamera 37: Kabellängd 12m (längre på 

begäran) 
• Bildskärm: 7” med eller utan inspelning. 
• Batterier: 2 st laddningsbara batterier och 

1st Laddare 230V. 
Art.nr. 501033914 med inspelning på SD-kort 

Art.nr. 501033904 utan inspelning 

Praktiska tillbehör: 

• Extern Batterieliminator 12VDC 

• Skarvkabel för kamerakabel upp till 50m to-

tal kabellängd 

 

Kamera RobiCam 360 

RobiCam23F 

För ventilation och rör. 

Vattentät kamera på glasfi-

berstav på vinda 40m och 

meter i bild 

501 033 839 

RobiCam23 för rens-

stavar 501 033 839 

Batteripack 12V Li-Ion 

501 033 515 


