
INSPEKTION I ALLE SITUATIONER

Anvendelsesområde fra Ø50 til Ø300
Ergonomisk takket være det ultralette 
rørålsstativ
Fleksible arbejdsstillinger grundet den 
multi-justerbare kontrolboks 



Den seneste AGILIOS udgave er udviklet med det formål at udføre 
“Inspektioner i alle situationer“. Den ultralette konstruktion af røråls-
stativet med maksimal stabilitet ved brug på byggepladser samt 
batterikapaciteten gør det muligt ar foretage inspektioner på op 
til 6 timer uden at skulle oplades eller tilsluttes anden strøm-
forsyning. Dette giver dig mulighed for at foretage succesfulde 
inspektioner også på steder med vanskelig adgang. Med sine 
fleksible styrings- og placeringsmuligheder tilbyder AGILIOS 
systemet arbejdsforhold, som er så ergonomiske som muligt i 
alle situationer.   

AGILIOS tilpasningsmuligheder giver dig frihed til at bestemme, om 
du har brug for et simpelt inspektionssystem eller en professionel 
dokumentationsløsning. Hvis du senere opdager, at du har brug for 

at opgradere til nye opgaver, tilbyder AGILIOS enkle 
udvidelsesmuligheder, du nemt og løbende kan tilføje. 
Med sine udskiftelige dele - ebox og rørål - er AGILIOS 
nem at tilpasse og servicere. 

Ligeså alsidig som dine daglige udfordringer

Kamerahoveder 

VC500Rørål 9mm 

op til 60m

Rørål 11mm 

op til 100m

Transportvogn

E-Box batterier

PTP50

AC40

AC52
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Arbejd alle steder, takket være 6 timers 
batterilevetid 
Nem betjening: Rørål og ebox kan udskiftes 
separat 
Mange muligheder: f.eks. 30 - 100m rørål

VisionReport App



HURTIGE OG NEMME INSPEKTIONER MED ENHVER TABLET *
Med AGILIOS app'en installeret på en tablet kan du via WiFi udføre simple inspektioner

ALLE MÅLEVÆRKTØJER MED ET KLIK 
Dokumentér hele inspektionsprocessen via berøringsskærmen, lav kommentare til  videoer 
og opret standardrapporter med et enkelt tryk. 

Egnet til dagslys og byggepladser (beskyttelsesklasse IP55) 
Nem dataudveksling (USB, WiFi og LAN) 
Dokumentation i overensstemmelse med gældende standarder 
(DanDas, ATV, DWA, Isybau, osv.)  
Flere muligheder for udvidelse af software
Betjening ved touch skærm og joy sticks

DREJBART KAMERA FRA Ø60
Stor synsvinkel, 100° 
Høj fleksibilitet i bøjninger, 2 x 90° for Ø75
Robust design, bl.a. rustfri stålfront for højere beskyttelse  
Integreret laser til brud- og diameter måling  
Integreret sonde (33 kHz, 512 kHz and 640 kHz) 
Panorering fra -90° til +122°

Start optagelse      

Tag Billede

Lyskontrol 

Sondekontrol

Fokuskontrol 

Status felt

P&T indikator 

 Virtuel joystick

Kamera genveje Indtast tekst Metertæller Retur Hjælp

VC500  

PTP50 

Download  
VISIONREPORT APP  

Playstore

* Samsung Galaxy S-Tablets, heriblandt Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3, med Android 5 (Lollipop) OS eller højere, mere følger



10 KOMPONENTER TIL SKUBBESYSTEMER DER PASSER PERFEKT TIL DINE UDFORDRINGER 

RØRÅLSSTATIV 
Stativet tilbyder sikre arbejdsforhold i 
alle situationer, og takket være den lave 
vægt (XR60: 17 kg, XR100: 27 kg) og de 
integrerede hjul (kun XR100) er 
inspektionsstedet lettere tilgængeligt

KAMERAHOVEDER

SLÆDE 

PTP50 P&T Kamerahoved 
Anvendelsesområde fra Ø60 til 
Ø300, høj fleksibilitet i bøjninger fra 
Ø75 med integreret laser og sonde

KONTROLENHEDER  

PTP70 II P&T Kamerahoved 
Anvendelsesområde fra Ø90 til Ø300, 
panorering fra -20° til +110°, 
integreret laser og sonde

AC40 axial Kamera 
Anvendelsesområde fra Ø50, 
ligeud-kiggende-kamera med 
selvoprettelig gyro, robust 
design og gode optiske 
funktioner og sonde

Axial Kamera AC52 
Anvendelsesområde fra Ø60 til 
Ø225, høj fleksibilitet i bøjninger 
op til 90°, stødningsbestandig 
lys ring, indbygget sonde  

E-BOKS
Hjertet i AGILIOS systemer registrerer 
automatisk om du arbejder med XR60 
eller XR100 systemer, dette danner 
basis for de store tilpasnings-
muligheder i AGILIOS systemet  

RØRÅL
Rørålen er fleksibel og yderst stabil, 
hvilket sikre de bedst tænkelige 
skubbe-egenskaber, så du fuldt ud kan 
koncentrere dig om inspektionen og 
dokumentationen

VISIONREPORT APP
Udfører inspektioner og skaber 
enkle projektet direkte på 
enheden/tabletten 

Udvalg af slæder til 
centrering af 
kamerahoveder op til 
DN 300

VC500
Med kontrolboksen kan du skabe standard 
kompatible inspektionsrapporter, inklusiv fald- og 
diametermålinger på ingen tid
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