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AGILIOS™
INŠPEKCIA 
VO VŠETKÝCH 
SITUÁCIÁCH

• Rozsah použitia od DN50 do DN300
• Jednoduchá manipulácia vďaka veľmi ľahkému 

navijaku a odnímateľnému ovládaciemu panelu
• Modulárne a variabilne rozšíriteľný pre všetky 

ovládacie panely
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AGILIOS™  
INŠPEKCIA VO VŠETKÝCH SITUÁCIÁCH
NAJNOVŠIA GENERÁCIA AGILIOS 
bola vyvinutá s cieľom vykonávať 
„Inšpekcie vo všetkých situáciách“. 
Ultraľahký dizajn navijaka s maximálnou 
stabilitou pre použitie na staveniskách, 
kde slúži ako základ kapacita batérií, 
ktoré umožňujú 6 hodín nepretržitej 
inšpekcie bez potreby nabíjania alebo 
pripojenia sieťového kábla. To vám 
pomôže zvládnuť inšpekčné miesta 
s ťažkým prístupom. Vďaka variabilným 
možnostiam riadenia a umiestnenia 
systém ponúka pracovné podmienky, 
ktoré sú vo všetkých situáciách čo najviac 
ergonomické.

Modulárny systém AGILIOS ponúka 
slobodu v rozhodovaní, či potrebujete 

ROVNAKO RÔZNORODÉ AKO VAŠE KAŽDODENNÉ VÝZVY

• Pracujte kdekoľvek, vďaka 
6-hodinovej výdrži batérií

• Jednoduchá obsluha a servis: 
navijak a e-box možno vymeniť 
samostatne

• Možnosti prútu 30 m, 60 m a 100 m

jednoduchý inšpekčný systém alebo 
profesionálnu inšpekciu podľa normy 
13508. Ak si neskôr uvedomíte, že chcete 
dosiahnuť lepšie výsledky, AGILIOS vám 
ponúka jednoduché možnosti rozšírenia.

S vymeniteľnými komponentmi, e-boxom 
a navijakom, sa AGILIOS ľahko servisuje 
a ponúka tak menej prestojov.

Navijak 11 mm až do 100 m

Kamerové hlavy

Vozík

E-Box Batérie

PTP50

AC52

AC40

Navijak 9 mm 
až do 60 m

VisionReport 
aplikácia

 
VC500
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AGILIOS™  
INŠPEKCIA VO VŠETKÝCH SITUÁCIÁCH

VISIONREPORT APLIKÁCIA

VC500 
VŠETKY MERACIE NÁSTROJE  
JEDNÝM KLIKNUTÍM
Dokumentujte celý proces inšpekcie pomocou dotykovej obrazovky, komentujte 
videá a vytvárajte reporty podľa normy 13508 jednoduchým stlačením tlačidla.

• Prispôsobené pre prácu na dennom svetle a na stavbách (krytie IP55)
• Jednoduchá výmena dát (XML súbor, USB, WiFi a LAN)
• Reporty v súlade s normou 13508
• Modulárne rozšíriteľný softvér
• Dotykové ovládanie a viac flexibility vďaka 2 m zvinutému prepojovaciemu 

káblu

PTP50 
OTOČNÁ A ROTAČNÁ KAMEROVÁ HLAVA OD DN60
• Široké zorné pole, 100° uhol
• Vysoká mobilita v ohybe potrubia, 2 × 90° v DN75
• Robustný dizajn a nerezová predná časť pre väčšiu ochranu
• Integrovaný laser na meranie trhlín a priemeru
• Integrovaný vysielač polohy (33 kHz, 512 kHz a 640 kHz)
• Rozsah natočenia od -90° do +122°

RÝCHLA A ĽAHKÁ INŠPEKCIA S AKÝMKOĽVEK TABLETOM *
Po úspešnej inštalácii AGILIOS aplikácie môžete pripojiť dostupný tablet cez WIFI a začať vykonávať jednoduchú inšpekciu.

* Tablety Samsung Galaxy S, ako napr. Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3, s operačným systémom Android 5 (Lollipop) 
alebo vyšším, ďalšie budú nasledovať

Začať nahrávanie

Stavový riadok

P&T indikátor

Virtuálny joystick
Svetlo

Urobiť snímku

Sonda

Zaostrenie

Makrá kamerovej hlavy Zadať ľubovoľný text Počítadlá vzdialenosti Späť Pomoc

Stiahnite si 
aplikáciu 

VISIONREPORT 
v Playstore
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10 KOMPONENTOV PRE TLAČNÉ SYSTÉMY, KTORÉ 
SÚ PERFEKTNE PRISPÔSOBENÉ VAŠIM VÝZVAM

KAMEROVÉ HLAVY

OVLÁDACÍ PANEL CENTROVACIE HLAVICE

NAVIJAKY  
Navijaky ponúkajú bezpečnú prácu vo 
všetkých situáciách a miesto inšpekcie je 
ľahko prístupné vďaka nízkej hmotnosti 
(XR60 17 kg, XR100 27 kg) a integrovaným 
kolesám (len model XR100).

PTP50 P&T kamerová hlava 
Rozsah použitia od DN60 do 
DN300, vysoká schopnosť 
prechodu v 90° ohybe od 
DN75, integrované lasery a 
vysielač polohy.

APLIKÁCIA VISIONREPORT 
Vstup do sveta inšpekcie 
kanalizácie, vykonávanie 
inšpekcií a vytvorenie 
jednoduchých projektov na 
vašom tablete.

Centrovacie hlavice pre 
kamerové hlavy až do DN300.

VC500 
Vaša pridaná hodnota pre mobilnú 
inšpekciu; s týmto ovládacím panelom 
môžete vytvoriť reporty podľa normy 
13508, vrátane okamžitého merania 
sklonu a priemeru.

PTP70 II P&T kamerová 
hlava 
Rozsah použitia od DN90 do 
DN300, rozsah natočenia od 
-20° do +110°, integrované 
lasery a vysielač polohy.

AC40 axiálna kamera 
Rozsah použitia od DN50 do 
DN200, trvalo vzpriamený 
obraz, robustný dizajn a veľmi 
dobré optické vlastnosti.

Axiálna kamera AC52 
Rozsah použitia od DN60 
do DN225, priechodnosť v 
ohybe potrubia 90° od DN90, 
nárazuvzdorný svetelný 
prstenec.

EBOX 
Srdce našich systémov AGILIOS 
automaticky rozpozná, či pracujete so 
systémom XR60 alebo XR100 a ponúka 
vám vďaka integrovaným spojeniam základ 
pre modularitu zariadenia AGILIOS.

PRÚT 
Naše tlačné prúty sú flexibilné a vysoko 
odolné a zároveň vždy zabezpečujú 
najlepší výkon, takže sa môžete plne 
sústrediť na inšpekciu a tvorbu reportov.


