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Дякуємо, що зацікавилися   інтелектуальними 
телеінспекційними системами Rausch. Цей 
каталог представляє широкий асортимент 
продукції та інноваційні технології Rausch. 
Користувачеві надається інформація про їх 
переваги та можливості використання. 
Ми також покажемо Вам, що стоїть за цією 
технікою. Де і за яких екстремальних умов камери 
використовуються у всьому світі і, що саме це 
означає для міжнародної мережі збуту та 
обслуговування.  
Завдяки такому поєднанню винахідливості, якості 
та всебічного сервісу, стає зрозуміло, чому 
системи інспекції Rausch заслуговують такої 
репутації.
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Тільки в Німеччині було закладено 
понад мільйон кілометрів підземних 
державних і приватних каналів та 
трубопроводів. 
Не кажучи вже, про решту світу.  
Дефекти можуть швидко призвести 
до  серйозних   наслідків. 
Відповідно, регулярний  моніторинг 
та контроль є важливим елементом 
уникнення потенціального ризику, 
а також захисту навколишнього 
середовища.

Цей потенціал був виявлений за часів 
створення Rausch. Сьогодні назва 
Rausch широко відома у всьому 
світі: як один з лідерів світового 
ринку в галузі телеінспекційних 
систем, а також систем контролю та 
тестування труб та трубопроводів. 

Технологія - це лише частина 
історії успіху Rausch. Починаючи з 
самого початку, основним для нас 
є індивідуальна підтримка кожного 
клієнта та безперервний пошук 
оптимального рішення для кожного 
завдання. 

Системи телеінспекцій можна гнучко 
розширити.
Серія M від Rausch здатна проводити 
перевірки основних каналізаційних 
та сервісних ліній. Модульний дизайн 
дозволяє заощадити час і гроші 
клієнтів. Окрім стандартизованих 
модернізацій автомобілів, Rausch 
також пропонує індивідуальні рішення 
для конкретних клієнтів. Таким чином, 
Rausch завжди на крок попереду часу, 
а отже і конкуренції.

Висока якість продукції відіграє 
вирішальну роль. 
Таким чином, забезпечується 
ефективна робота камер, навіть 
після декількох років безперервного 
використання в екстремальних умовах. 

Завдяки ноу-хау, новинкам, 
комплексному портфоліо продуктів, 
індивідуальному обслуговуванню та 
завдяки замовникам, які цінують  ці 
якості - забезпечується популярність 
Rausch у всьому світі.
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Чи планували Ви спочатку приєднатися до 
батьківського бізнесу?

Не зовсім, я мав хорошу роботу в Porsche і 
перейшов з розвинутої компанії до компанії, 
що розвивається...

Коли Ви відчули, що компанія користується 
популярністю?

Завдяки все більшій довірі наших клієнтів до 
наших продуктів і прекрасній команді, 
розвивається позитивна динамікa. Для 
мене, після багатьох років роботи, 
залишається найважливішим - задоволений 
клієнт.

Ви помічаєте, як конкуренти спостерігають 
за Rausch?

Так, звичайно. Нас сприймають набагато 
інтенсивніше і з повагою. На першій 
презентації нашого RCA 4.0 у 2016 році на 
виставці "IFAT" в Мюнхені, ми були здивовані 
великим інтересом конкурентів та їх техніків. 
Зрозуміло, що розробка такої технічно 
вимогливої системи можлива лише тоді, 
коли команда працює на повну.

"Найголовніше для мене - 
довіра клієнтів"                                (с) Stefan Rausch
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Які цілі поставлені у майбутньому?

Вирішальну роль відіграє сертифікація якості 
виробництва згідно з DIN, EN, ISO 9001. У 
майбутньому ми будемо продовжувати 
розширювати свою клієнтську базу як у 
приватному, так і в муніципальному секторі. 
Крім того, ми шукаємо більше партнерів з 
продажу та обслуговування в країнах, де ми 
ще не присутні. У зв'язку з цим, важливим є 
розширення команди Rausch кваліфікованим 
та мотивованим персоналом.

Яким, на Вашу думку, має бути лідер 
компанії?

На даний момент, я не хочу нести велику 
відповідальність в подвійній функції керуючого 
директора та акціонера. Я хочу більш творчо 
зосередитись на коливанні ринку і розвивати 
інтелектуальні продукти, щоб залишатися на 
крок попереду. На нашому виробництві в 
Німеччині середній рівень управління повинен 
бути інтегрований. У той же час ми хочемо 
виправдати зростаючий світовий попит на 
ринку.

Інтерв'ю зі
Stefan Rausch
Керуючий компанії



Діагностика 
трубопроводів



Технології Rausch: 
Адаптовані до різних завдань.
Чи  це  будуть    системи   труб  номінальним 
діаметром до 2500 мм, чи з'єднання труб у 
будинку діаметром 50 мм, у Rausch завжди 
є ідеальна продукція для інспекції труб 
різних діаметрів.
Всі системи доступні також у 
вибухозахищеному корпусі відповідно до 
2014/34/ ЄС.
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Точний
Розумний
Ефективний

Ідеально підходить для невеликих діаметрів труб.
З транспортним модулем 100 у вас є вибір між круглою і 
поворотною голівкою камери KS 60 DB, а також моделлю KS 
60 HD з високою роздільною здатністю.
 

Діагностика трубопроводів 
діаметром 100-600 мм
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Транспортний модуль та камера
 Цільова діагностика

Транспортний модуль L 100 та C 100

Компактні габарити, потужні двигуни.
Три ведучі осі. Дуже низький центр ваги. Спеціальні 
колісні партії. Таким чином, камера L 100 легко 
долає великі відстані, навіть у складних умовах.

 E Ручна та автоматична функція керування
 E Автоматичне повернення: безступінчасте
 E Регулювання висоти камери
 E Швидке від’єднання камери
 E Постійний моніторинг тиску
 E Датчик нахилу
 E Бездротове додаткове освітлення
 E Опціонально: вимірювання температури
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KS 60 DB 
Завдяки своїй чудовій оптиці та світловим 
індикаторам живлення, KS 60 DB 
забезпечує найкраще підсвічування, 
чудову якість зображення та фотографій. 

 E Цифровий циферблат та камера з підсвічуванням
 E Роздільна здатність понад 530 телевізійних ліній  
 E Автоматичне та ручне керування фокусом  
 E Оптичний та цифровий зум 
 E Ширококутний об'єктив
 E Два лазерних діоди для точного вимірювання 
розмірів труб
 E Датчики нахилу та повороту для точного 
центрування та визначення положення 
 E Інтегрований передавач місцезнаходження

KS 60 HD
Поворотна голівка камери для діаметрів труб від 100 
мм у роздільній здатності Full HD: 1920x1080

 E Безконтактне коло, панорамування: 280 °
 E Цифрове збільшення та автоматичне регулювання 
фокусу 
 E 2 лазерні діоди  
 E Технологія Power-LED із вбудованим додатковим 
освітленням
 E Позиційні датчики для горизонтального та 
макроконтролю  
 E Чітке зображення при переміщенні 
 E Інтегрований передавач місцезнаходження  
 E Постійний контроль тиску 
 E Адаптер для заповнення системи азотом

Голівки камер

Обидва рішення для камер поставляються стандартно 
з інтегрованим передавачем місцезнаходження і 
встановлені на міцні та керовані модулі моделі 100.

Функція вимірювання

Завдяки інтегрованим лазерним діодам, транспортні модулі в комплекті 
з камерами KS 60 DB та KS 60 HD можуть виконувати точне вимірювання 
діаметру труб та  їх пошкоджень.
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Модульний
Інноваційний
Маневрений

В основі нашої модульної системи є транспортний модуль 
135 з електричним підйомним механізмом в поєднанні з 
поворотною і панорамною камерою 135. Вони забезпечують 
яскраве світло в трубах діаметром від 135 мм і більше. 
Транспортний модуль 135   можливо дообладнати завдяки 
модульній концепції Rausch, його можна легко і швидко 
оновити до супутникової системи серії M.

Діагностика трубопроводів  
діаметром 135-2500 мм
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Транспортний модуль та камера
Модульна інспекція

Транспортний модуль L 135 та C 135

 EМеханічне регулювання висоти камери, 
електричний підйомний механізм для труб 
діаметром від 150 мм та камера заднього 
огляду 
 EДатчик нахилу 
 EАвтоматична система реверсу: безпровідна
 EАвтоматична і ручна функція пересування
 EПостійний контроль тиску 
 EШвидке від’єднання камери з універсальним 
з'єднанням 
 EАпарат для заповнення системи азотом 
 EДодатковий датчик температури

Транспортний модуль 135 з електричним 
підйомним механізмом і додатковою 
реверсивною камерою, здатні проводити 
телеінспекції труб діаметром від 135 до 
2500 мм. Ця система є дуже ефективною і 
надзвичайно економічною.

Транспортний модуль 135 може бути 
доповнений електричним підйомним 
механізном, а також нашою інноваційною 
системою промивки.
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KS 135 C
Поворотна голівка

 E Роздільна здатність понад 530 ТВ-ліній
 E Обертання: нескінчене
 E Вертикальне зображення
 E Автоматичне та ручне керування фокусом
 E Ширококутний об'єктив
 E Два лазерних діода для точного вимірювання 
розмірів труб
 E 10-кратний оптичний і 12-кратний цифровий зум
 E 4 світлодіоди з відбивачами, 6 світлодіодів для 
ближнього огляду
 E Бездротове додаткове освітлення
 E Моніторинг тиску камери
 E Адаптер для наповнення системи азотом

KS 135 HD
Поворотна голівка з підтримкою формату Full HD

 E Роздільна здатність 1920x1080
 E Обертання: нескінчене,  панорамування: 280 °
 E Мінлива кругова швидкість 2 - 75 об/хв
 E Автоматичне та ручне керування фокусом
 E Вертикальне зображення
 E 10-кратний оптичний зум
 E 4 світлодіоди з відбивачами, 6 світлодіодів для 
ближнього огляду
 E Два лазерних діоди для точного вимірювання
 E Бездротове додаткове освітлення
 E Моніторинг тиску камери
 E Адаптер для наповнення системи азотом

Вимірювання деформації

Наші камери також оснащені додатковою 
функцією сканування, вони виявляють навіть 
найменшу деформацію в трубопроводах за 
допомогою найточнішого лазеру.

Голівки камер
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Камера заднього огляду

Електричний підйомний механізм

Транспортний модуль 135  

Серія М

RCA 4.0 забезпечує першу в світі передачу 
в Full HD з роздільною здатністю 1920 
х 1080 пікселів. Для дослідження 
використовується камера KS 135 HD. 

У внутрішній зоні модуль PKM 200 HD у 
поєднанні з поворотною  камерою  KS 
60 HD забезпечують обстеження високої 
якості.

Опція HD
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Додаткове освітлення

KS 135

SKM 135

Додатковий модуль камери ZKM 135

PM 135

KS 60 DB Адаптер

PM 135
+ VTS LATRAS

PM 135
+ Система 
промивання

PKM 200

PKM 200 

Система подвійної інспекції

KS 60 DB

KS 60 DBSKM 135

LATRAS

LATRAS

KS 60 DB

KS 60 DB

KS 60 DB

KS 60 DB

Промиваюча форсунка

Промиваюча 
форсунка
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На основі тільки одного транспортного модуля L 
135, система серії M забезпечує чітку інспекцію 
труб діаметром від 150 мм.

За допомогою серії M, телеінспекція 
трубопроводів,  та ліній підключення до дому з 
основного трубопроводу можуть виконуватися 
за одну операцію.

Сателітна система з PKM 200
для труб діаметром 200-1800 мм
з електричним підйомним механізмом

Версія модульної PKM 200 оснащена двома 
високопродуктивними камерами. Крім сателітної 
камери KS 60 DB для перевірки каналізаційних 
з'єднань, PKM 200 виконує два завдання: 
забезпечує точне позиціонування сателітної камери 
та перевіряє основні системи діаметром від 200 мм.

Сателітна система з PM 135
для труб діаметром 150-1200 мм
з електричним підйомним механізмом

Основою є транспортний модуль  L 135 з 
електричним підйомним механізмом. Разом з 
круглою і поворотною голівкою камери KS 60 DB 
для точного контролю каналізаційних з'єднань 
система також оснащена камерою спостереження 
і позиціонування ZKM 135. У поєднанні з модулем 
подачі кабелю SKM 135 і поворотною камерою 
PM 135 забезпечується оптимальне оснащення 
системи.

Можливі комбінації

Серія М
 Модульна діагностика
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Додаткове обладнання

HD 
Всі камери серії M також доступні 
в HD: KS 60 HD, KS 135 HD, PKM 
200 HD.

Вибухозахист
Всі модулі серії М доступні у 
вибухозахищеній версії відповідно 
до Директиви 2014/34/ЄС.

Опціонально

Система M серії Double Flush для очищення труб до 
проведення діагностики.

Система локації LATRAS для автоматичного 
вимірювання та графічного представлення макета 
трубопроводів.
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LATRAS

LATRAS
Система LAteral

Ця новаторська система для автоматичного 
вимірювання та графічного макета каналізаційних 
мереж, використовується разом із перевіреною 
камерою KS 60 DB. Контрольна електроніка 
системи визначає напрямок руху датчика LATRAS. 
Ці координати постійно реєструються паралельно 
інспекції та дозволяють проводити автоматичний 

запис одночасно, без додаткових зусиль для 
оператора та відображатись у модулі для карт Pico-
Maps. Якість телеінспекції суттєво збільшується за 
рахунок нової та важливої інформації про систему 
трубопроводів. LATRAS можна модернізувати, 
оснастивши камерою M та камерою KS 60 DB.

LATRAS

 E Технологія подачі з можливістю проштовхування 
або промивання

KS 60 DB 
з сенсорною голівкою LATRAS 

 E Роздільна здатність понад 530 ТЛ
 E Ручне/автоматичне управління фокусом
 E Ширококутний об'єктив із зумом
 E Лазерні діоди для точного вимірювання
 E Чітке зображення

LATRAS
 Якісна діагностика
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DELTA LATRAS

Датчик голівки LATRAS 
може бути використаний 
у поєднанні з DELTA та 
ноутбуком для вимірювання 
розміру труби.

СЕНСОРНА ГОЛІВКА LATRAS 
Постійне відображення 
координат Х, У та Z. 
Ведення онлайн-історії в 
модулі карт PicoMaps.

Система для промивання з 
форсункою

Технічні особливості

 E Позиціонування датчиків LATRAS за 
камерою KS 60 DB та KS 60 HD
 E Технологія подачі з можливістю 
проштовхування або промивання 
 E Визначення кутів нахилу
 E Вимірювання відстані за допомогою 
інкрементального кодера з похибкою 
менше 0,5% 
 E Рекалібрування результату вимірювання 
за допомогою визначення кінцевої 
точки 
 E Можливість вибору зонда за бажанням 
з частотою передачі 512 Гц або 33 КГц  
 E Робота на супутникових системах Rausch
 E Можлива робота з DELTA
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Опції

Плаваючий пліт для 
камери
Використовується для 
транспортування KS 
135 через водоносні 
трубопроводи діаметром 
від 600 мм.

Адаптер
Багатофункціональне 
використання для 
перевірки каналізаціних 
колодязів, так для 
використання на 
плаваючому плоті.

Лафет
Для дослідження труб 
діаметром до 2500 мм.
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Аксесуари

Огляд овальних труб
від 200/300 мм до 900/1350 мм

Колеса
Колеса для відповідних діаметрів 
труб 

Електричний підйомний 
механізм
Для використання в трубах 
діаметром від 150 мм

Камера заднього огляду
Область застосування від 150 мм

Ручка
Для зручності спуску 
транспортного модуля до труби

Додаткова вага
від 150 мм - 1,5 кг 
від 250 мм - 6,6 кг

Збільшення висоти
Для центрування камери в трубах 
великих діаметрів 

Адаптер KS 60 DB
Для встановлення відеокамери 
KS 60 DB

Швидке від'єднання
Зміна камери відбувається за 
дуже короткий час за допомогою 
бездротової технології швидкого 
від'єднання
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У поєднанні з системою телеінспекції RCA proli-
ne або ECO STAR 400 камера KS 135 SI дозволяє 
проводити детальні обстеження каналізаційних 
колодязів з формуванням документації на місці 
проведення досліджень відповідно до EN 13508-2.

Камера керується телескопічним кронштейном на 
барабані Elka 600 та спеціальним пристроєм для 
важкодоступних колодязів.

 E Система телеінспекції з 10-кратним оптичним 
та 12-кратним цифровим зумом, автоматичним 
кронштейном та автофокусом для дослідження 
колодязів глибоною до 8 метрів.
 E Виконує вимірювання тріщин за допомогою 
лазерного методу.
 E Напрямок підрахунку довжини шляху від дна 
люку до верхнього краю можна змінити.
 E Контроль інспекції колодязя (функції камери і 
котушки) здійснюється вручну або автоматично.
 E Для рівномірного огляду труб камера KS 135 має 
поворотний механізм: з ручним або автоматичним 
регулюванням швидкості обертання, та датчиком 
положення для збору даних.

 E Для освітлення труби використовуються 
світлодіоди, що забезпечують оптимальні умови 
освітлення з додатковим підсвічуванням ближніх 
і дальніх областей.
 E Можливості PipeCommander також включають 
оцифрування відео в форматі MPEG 1/2/4 та 
оцифрування зображень у форматі JPG.

Відеодіагностика каналізаційних колодязів
Ефективна робота

Функції
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Телеінспекційні 
лабораторії



Телеінспекційні лабораторії 
Rausch ідеально розроблені для 
індивідуальних потреб  клієнтів  та  
вражають оптимальним ергономічним 
розташуванням усіх елементів керування.
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 E Зручний у використанні дизайн 
інтер'єру в легкій конструкції зі 
світлодіодним освітленням
 E Робочий стіл, полиці та 
поворотне крісло
 E Блок управління з 10,4 
дюймовим РК-монітором, 
інтегрованим у робочу зону
 E Монітор для спостереження 
задньої камери
 E Персональний комп’ютер з 
22-дюймовим монітором
 E Програмне забезпечення Pipe-
Commander для формування 
документації
 E Завіса між студією і кабіною
 E Можливе додаткове опалення 
та кондиціювання повітря

Телеінспекція ECO STAR 400 - це рішення, 
яке забезпечує ефективність використання 
обладнання для відеодіагностики. Живлення 
постачається літій-іонними батареями. Вони 
підзаряджаються за допомогою додаткового 
зарядного пристрою під час роботи автомобіля. 

Крім того, живлення також можливе через 
акумуляторні батареї або генератор. Звичайно, 
вбудована версія Rausch ECO STAR 400 також 
використовує модульну систему M-Series. 
Переобладнання транспортних засобів:

 E Легкі комплекси до 3500 кг підходять для 
водійського посвідчення категорії  В.
 E Робочий відсік обладнаний за індивідуальним 
запитом замовника.

Студія

ECO STAR 400

Комплектація автомобіля 
телеінспекції труб 100-2500 мм. 
З довжиною кабелю до 400 м
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Мобільне використання
Блок керування ECO STAR 400 розроблений як 
мобільна версія для телеінспекції труб діаметром 
50-250 мм або разом з автомобілями для 
діагностики труб від 100-2500 мм.

Мобільне використання

Обладнання робочого відсіку

ECO STAR 400 з барабаном Quadtro 300, транспортним 
модулем L135 та камерою KS 135.

 E Обладнання студії за допомогою 
високоякісних алюмінієвих профілів
 E Місце для зберігання транспортних 
модулів камери та аксесуарів
 E Барабан з кабелем Quadtro 300
 E Поворотний кронштейн з лебідкою та 
світлодіодними робочими вогнями
 E Барабан Quadtro SAT
 E Резервуар для води
 E Додатково
 E Кабельний барабан Elka 600 з 
вбудованим 8-дюймовим РК-
монітором 
 E Premus 600 для осцилографічних 
випробувань 
 E Kampac для випробування труб тиском
 E Перевірка люків
 E Дощо-і сонцезахисний піддашок, який 
можна згорнути.

Транспортний модуль L135 
і камера KS 135 C
для Ø 135 – 2500 мм

Датчик LATRAS з KS 60 DB 
та системою промивання
Система локації для 
автоматичного вимірювання 
та графічного представлення 
макета ліній обслуговування

Модульна система PKM 200
Транспортний модуль L 135 
з супутниковою системою та 
камерою KS 60 DB, 
для труб Ø 200-1800 мм,  
Ø від 50 мм - з модулем PM 135

Транспортний модуль L 100 
і камера KS 60 DB
для Ø 100-600 мм

ДодатковоТранспортні модулі та камери

 E Система вимірювання 
деформації
 E Вимірювання лінії труб LАTRAS 
Ø до 2500 мм за допомогою 
транспортного модуля або 
плаваючого плота
 E Перевірка люків
 E Випробування на 
герметичність з’єднань, 
фітінгів, люків і сепараторів
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 E Робочий відсік розроблений 
до загальних ергономічних 
концепцій
 E Вбудовані відсіки і полки для 
зберігання
 E Світлодіодні світильники на стелі
 E Цифровий блок управління 
19-дюймів
 E Багатофункціональні джойстики, 
мембранна клавіатура і дисплей 
стану обладнання
 E 17-дюймовий РК-монітор
 E Монітор спостереження для 
камери заднього виду
 E ПК з 22-дюймовим монітором і 
принтером
 E Програмне забезпечення Pipe-
Commander для формування 
документації
 E Додаткове опалення та 
кондиціювання повітря для 
оптимального комфорту 
 E Електроживлення (яке 
не вимагає  додаткового 
обслуговування)здійснюється 
за допомогою літієво-іонних 
батарей або генератора.

Комплектація автомобіля 
телеінспекції труб 100-2500 мм.
З довжиною кабелю до 550 м

Цифровий блок керування, повністю 
синхронізований барабан, модульна 
телеінспекційна система камери виконана в 
ергономічній концепції. Ці функції говорять самі за 
себе. У поєднанні з нашими серіями М, RCA pro-
line є ідеальною серед теленспекційних систем 
контролю.

Залежно від вимог та розмірів, ми використовуємо 
моделі автомобілів у ваговій категорії від трьох до 
дванадцяти тон в якості основи наших телевізійних 
систем контролю:

 E Легка конструкція автомобіля підходить для 
водійського посвідчення категорії В 
 E Робочий відсік обладнаний за індивідуальним 
запитом замовника

RCA proline
 Інтелектуальне управління

Студія
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 E Робочий відсік створений за 
допомогою надійних та легких 
технологій
 E Вбудоване світлодіодне освітлення
 E Кабельний барабан Elka 600 з 
вбудованим 8-дюймовим РК-
монітором
 E Телескопічний поворотний кронштейн 
з лебідкою та світлодіодами
 E Барабан Quadtro SAT
 E Резервуар для води                                                                 
 E Додатково
 E Premus 600 для осцилографічних 
випробувань 
 E Kampac для випробування труб 
тиском
 E Перевірка люків
 E Дощо-і сонцезахисний піддашок, який 
можна згорнути.

Обладнання робочого відсіку

Транспортний модуль L 135 
і камера KS 135 C
для труб Ø 135 – 2500 мм

Датчик LATRAS з KS 60 DB 
та системою промивання
Система локації для 
автоматичного вимірювання 
та графічного представлення 
макета ліній обслуговування

Модульна система PKM 200
Транспортний модуль L 135 
з супутниковою системою та 
камерою KS 60 DB, 
для Ø 200-1800 мм,  
Ø від 150 мм - з модулем PM 135

Транспортний модуль L 100 
і камера KS 60 DB
для труб Ø 100-600 мм

 E Система вимірювання 
деформації
 E Вимірювання лінії труб LАTRAS 
Ø до 2500 мм за допомогою 
транспортного модуля або 
плаваючого плота
 E Перевірка люків
 E Випробування на 
герметичність з’єднань, 
фітінгів, люків і сепараторів

ДодатковоТранспортні модулі та камери



36

Електричний барабан 
з кабелем довжиною до 300 м

 E Панель управління з дисплеєм
 E Мембранні клавіші для роботи 
 E Вбудовані ручки для переміщення
 E Функція електричного гальма
 E Ручне гальмо
 E Допомога при розмотуванні з 
вертикальною голівкою та складною 
ручкою для оптимальної прокладки 
кабелю
 E Пульт дистанційного керування 
(додатково)
 E 100-250 ВА (50/60 Гц), макс. 600 Вт
 E Розміри: 425x425x480 мм
 E Вага: 67 кг, включаючи кабель 300 м

Діапазон застосування -
для трубопроводів діаметром 100-2500 мм 

MOBILE pro має вбудований 12-дюймовий РК-
монітор і цифровий реєстратор MPEG-4.
Транспортний модуль та камера керуються двома 
багатофункціональними джойстиками.

Cubix 300

 E 7 "сенсорний дисплей і вбудована мембранна 
клавіатура
 E Слот для карт пам'яті SD 
 E Відеовихід для зовнішніх пристроїв. Ротаційне 
кріплення для монтажу на барабані Cubix 300
 E USB-порт для управління даними

 E Вимірювання температури та нахилу лазерами за 
допомогою зовнішнього ПК або внутрішнього ПК
 E Розміри: 420x320x160 мм
 E Клас захисту: IP 52

MOBILE pro

Обладнання
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Модифікації транспортних засобів

Студія

 E MOBILE pro
 E Ноутбук
 E Електроживлення 
здійснюється  за допомогою 
літій-іонного акумулятора

 E Робочий відсік 
створений за 
допомогою 
високоякісних 
алюмінієвих профілів 
з поличками для 
зберігання аксесуарів

 E Барабан Cubix 300
 E Поворотний кронштейн 
зі світлодіодними 
робочими вогнями
 E Резервуар для води

Сидіння для зручної роботи
MOBILE pro 
Trolley

Для транспортування по 
місцевості зі змінним рельєфом

Мобільне використання

MOBILE pro з Panel PC

 E Процесор Intel Core i5-6300U 2,4 GHz
 E 15,6 дюймовий монітор
 E 8 Гб оперативної пам'яті
 E 500 Гб вбудованої пам'яті
 E IN10 IoT
 E Додатково: вимірювання деформації 
трубопроводів

Робочий відсік
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Телеінспекція з сателітною системою 
(для телеінспекції труб діаметром 100-2500 мм) 
Сателітна система 
для труб діаметром 150-1800 мм

RCA 4.0 забезпечує першу в світі передачу 
зображення в Full HD з роздільною здатністю 
1920x1080 пікселів за допомогою мідного кабелю 
без волоконної оптики. Це спеціально розроблена 
та запатентована технологія VML.

Результат:
 E Чітка якість зображення 
 E Точне оформлення документації проведеної 
інспекції 
 E Мінімізовані витрати на технічне обслуговування 
 E Технологія майбутнього 

Номер патенту DE200810064684

Студія

Технічні деталі

 E Інтегрований РК-монітор 
 E Робочі освітлювальні прилади 
 E Телескопічний поворотний кронштейн з 
довжиною кабелю 20 метрів, що призначений 
для підйому та опускання камери  
 E Пульт дистанційного керування, додатковий 
бездротовий пульт дистанційного керування 
 E Амортизатор 
 E Електричні та механічні барабанні гальма 
 E Додаткова штанга подовження для огляду 
люків
 E Додаткове роз'єм для передачі звуку на 
основний адаптер кабелю.

 E Медійна технологія, регульовані розміри 
шрифту та кольорів
 E 22-дюймовий відеомонітор Full HD
 E Послідовна система для управління барабанами, 
камерами і супутниковою системою Full HD
 E Ethernet-з'єднання 
 E Обмін даними ПК та програмним забезпеченням 
(PipeCommander, WINCAN або інше програмне 
забезпечення)
 E Крім того, можливий запис відео у форматі 
MPEG-4, якщо об'єм даних не може бути 
оброблений у форматі Full HD
 E Енергопостачання за допомогою літій-іонних 
батарей.

RCA 4.0
 Запис у високій роздільній здатності
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Обладнання робочого відсіку

 E Робочий відсік з проходом до 
студії
 E Водопостачання
 E Барабан ELKA 600 
HD з монітором для 
спостереження та 
телескопічним кронштейном
 E Довжина кабелю до 600 м
 E Барабан Quadtro SAT HD
 E Довжина кабелю 160 м
 E Проштовхуючий кабель 
довжиною 40 м
 E Супутникова система для 
перевірки трубопроводів у 
форматі Full HD
 E Kampac для випробування 
труб тиском
 E Premus 600 для 
осцилографічних випробувань  

 E Система вимірювання 
деформації
 E Вимірювання лінії труб LАTRAS 
Ø до 2500 мм за допомогою 
транспортного модуля або 
плаваючого плота
 E Перевірка люків
 E Випробування на герметичність 
з’єднань, фітінгів, люків і 
сепараторів

Технічні деталі

Транспортний модуль L 135 
і камера KS 135 C
для труб Ø 135 – 2500 мм

Датчик LATRAS з KS 60 DB та 
системою промивання
Система локації для 
автоматичного вимірювання 
та графічного представлення 
макета ліній обслуговування

Модульна система PKM 200
Транспортний модуль L 135 
з супутниковою системою та 
камерою KS 60 DB, 
для Ø 200-1800 мм,  
Ø від 150 мм - з модулем PM 135

Транспортний модуль L 100 
і камера KS 60 DB
для труб Ø 100-600 мм

ДодатковоТранспортні модулі та камери
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Обладнання транспортних засобів
за індивідуальним замовленням

Спеціальне обладнання Rausch, адаптоване до 
різних видів задач.

У випадку збільшення вимог до розмірів робочого 
приміщення, наприклад, для встановлення 
додаткових промивних пристроїв високого тиску, 
або іншого обладнанння, ми обираємо автомобілі 
з більш довгою колісною базою.

Наші автомобілі, колісною базою 3.600 мм, 
розроблені з використанням інноваційних 
технологій. 
Ви можете обрати повну комплектацію, включаючи 
новаторську модульну систему серії M та блок 
живлення з  літій-іонними батареями, що буде мати 
всього 3100 кг загальної ваги автомобіля.

Легка конструкція інтер'єру
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Робочий відсік системи телеінспекції з промивним пристроєм високого тиску

Робочик відсік автомобіля зі збільшеним простором

Телеінспекційна лабораторія у вигляді причепу

Спеціальні комплектації



Кабельні барабани



Барабани Rausch були спеціально розроблені 
для відповідних областей застосування. 
У них є кабельна направляюча з кріпленням, 
легка, але міцна рамка, а також функція 
синхронізації між транспортним модулем і 
барабаном.
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Барабани Rausch обладнані системою 
розмотування, керованим фотоелементом, 
і забезпечують автоматичне відстеження 
кабелю камери. Кабельні барабани Apha 150 
і Quadtro 300 мають стандартний роз'єм для 

кабелів. В кабельному барабані Elka 600 кабель 
керується та розкручується через телескопічний 
поворотний кронштейн.

Барабан Alpha 150
макс. довжина кабелю 180 м

Незважаючи на довжину кабелю 180 метрів, 
переносний барабан Alpha 150, що обладнаний 
ручкою для транспортування є надзвичайно 
компактним і зручним для переміщення. 

Барабан Quadtro 300
макс. довжина кабелю 300 м

Барабан Quadtro 300 для мобільного використання, 
або як оптимальний додаток для різних вбудованих 
версій.

Моделі кабельних барабанів для систем ECO STAR 400

Барабани
Оснащення
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Барабан Elka 600
Макс. довжина кабелю 500 м

Повністю синхронізована вбудована модель 
барабану преміум-класу. Модель Elka 600 була 
розроблена для використання в телеінспекційних 
лабораторіях Rausch. Він монтується для 
заощадження місця в задній частині робочого 
відсіку.

Кабельний барабан Elka 600 HD
Макс. довжина кабелю 600 м

Спеціально розроблений для застосування 
технології VML, передача відео в FULL HD за 
допомогою мідного кабелю без застосування 
волоконної оптики.

Телескопічний поворотний 
кронштейн

Quadtro SAT
макс. довжина кабелю 160 м та 40 м 
проштовхуючого кабелю

Супутниковий кабельний барабан Quadtro SAT 
синхронізується з барабанами Quadtro 300 або 
Elka 600. 

Технічні характеристики

 E Інтегрований 8-дюймовий РК-
монітор 
 E Робочі освітлювальні прилади 
 E Телескопічний поворотний 
кронштейн 
 E Вбудований кронштейн довжиною 
кабелю 20 метрів, що призначений 
для підйому та опускання камери  
 E Пульт дистанційного керування, 
додатковий бездротовий пульт 
дистанційного керування 
 E Амортизатор 
 E Електричні та механічні барабанні 
гальма 
 E Додаткова штанга для огляду люків
 E Додатковий роз'єм з передачею звуку 
на основний адаптер кабелю.

Моделі кабельних барабанів для систем ECO STAR 400, RCA proline та RCA 4.0



Проштовхувальні 
камери



Системи телеінспекції від Rausch вражають 
своєю компактністю, легкістю, а також 
міцною конструкцією, та є простими у 
використанні.
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DELTA
Швидка відеоінспекція

Комплексна перевірка внутрішньою поверхні 
труб діаметром від 50 мм.
Мобільний блок управління DELTA може 
використовуватися як базова система для роботи  
проштовхувальних камер, які здіснюють контроль 
труб діаметром від 50 мм.
У версії DELTA pro документація формується за 
допомогою інтегрованого ПК та програмного 
забезпечення SmartCommander.
У версії DELTA систему можна доповнити 
сенсорною голівкою LATRAS, в такому випадку, 
звіт буде формуватися через зовнішній ноутбук.

 E Вага  - 22 кг (включаючи кабель)
 E Довжина кабелю до 80 м 
 E Управління за допомогою клавіш джойстика і 
клавіатури
 E Інтерфейси USB для прямої передачі даних
 E Можливе підключення до системи ECO STAR 400 
або RCA proline
 E Осьова камера спостереження SAT 42 для труб 
діаметром від 50 мм
 E Цифрова кругла і поворотна камера KS 60 DB для 
труб діаметром від 100 мм

Додатково
 E Вбудовані батареї
 E Підключення до сервісного обслуговування 
(необхідний блок живлення HD)
 E Пристрій для очищення кабелів
 E Вибухозахищені комплектації відповідно до 
2014/34/ЄС разом із камерою KS 60 DB-Ex

Оснащення

Блок управління/монітор
 E Основний перемикач
 E Багатофункціональний 
джойстик з трьома осями 
для керування камерою та 
освітленням, мембранні 
клавіші 
 E Клас захисту: IP 65                                                                       
 E Індустріальний трекбол з 
оптичним скануванням для 
роботи ПК (тільки з DELTA pro)
 E Розміри: 707x595x381 мм 
 E Розмір екрану: 8,4 ", 
TFT дисплей, стійкий до 
подряпин, роздільна 
здатність: 800x600 (SVGA)
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ELOOK

Камери серії mc  15-400 мм

mc

Це надійна система телеінспекції, яка проста 
у використанні та ідеально підходить для 
виконанння робіт, особливо в промисловому 
секторі. Системи камер серії "mc" доступні також 
з підтримкою функції wi-fi.

mcduo

Камери різних розмірів, а також два гнучкі кабелі, 
що поєднуються в одній системі, забезпечують 
ефективність телеінспекції під час огляду будь-
яких систем у будинку.

За допомогою телеінспекції ELOOK можна 
переглянути каналізаційні колодязі, а також 
трубопроводи різного виду та розмірів. Для 
оптимального налаштування камери її можна 
повернути вертикально автоматично або вручну. 

Ця високоякісна мобільна камера була спеціально 
розроблена для економії часу та коштів під час 
проведення  перевірки та діагностики труб. Вона 
характеризується унікальним та привабливим 
співвідношенням ціна-ефективність. В додаток, 
камера має потужний акумулятор, що дозволяє 
використовувати її всюди. Відео може бути 
записане за допомогою інтегрованого записуючого 
пристрою. 



Програмне забезпечення



Cпеціально розроблене програмне 
забезпечення, оптимально 
адаптоване до компонентів 
телеінспекційних систем Rausch, 
і характеризується простим 
управлінням, чіткими структурами 
меню та різноманіттям додатків. 
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Програмне забезпечення
Точна візуалізація

PipeCommander та PicoMaps
Спеціальне програмне забезпечення Rausch
 
PipeCommander пропонує безліч інноваційних 
можливостей для найбільш ефективної роботи.
PipeCommander доступний як програмне 
забезпечення для реєстрації телеінспекційних 
перевірок, а також як версія для обробки та 
передачі даних діагностики. Окрім широких функцій 
звітування, доступні різні формати експорту даних.

З PipeCommander, теленспекційні перевірки 
виконуються відповідно до всіх діючих правил, 
таких як IsyBau 2006 та DWA M149-2, на основі DIN 
EN 13508-2. У рамках тестування пошкодження 
труб та трубних з'єднань підтримуються загальні 
стандарти, такі як EN 1610 або DWA A-139. Для 
інспекції сепаратора застосовуються стандарти DIN 
1999-100 та DIN 4040-100. Версія для перегляду, 
яка включена безкоштовно, полегшує передачу всіх 
даних інспекції кінцевим споживачам.
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 E Настроюване управління проектами
 E Відображення даних в режимі реального часу 
(лічильник відстані, кут нахилу та ін.)
 E Макроконтролер для камери та монітора
 E Оцифровка зображення на апаратному рівні
 E Інтегровані та постійно оновлювані стандарти 
і каталоги безкоштовної версії для запису 
інспекцій
 E Настроюваний генератор для створення 
докладних звітів

 E Професійне управління даними: різні дані 
проекту від PipeCommander і SmartComman-
der можна читати, об'єднувати і редагувати в 
офісній версії.
 E Обмін даними через інтерфейси IsyBau 96/2001 
та IsyBau 2006.

 E Створення профілів нахилу і 
висоти
 E Підтримка GPS
 E Визначення номінального 
розміру
 E Огляд пошкодження
 E Вимір температури
 E Тестування на герметичність

 E Повне візуальне відображення деформацій
 E Оцінка відхилень
 E Визначення діаметра

PipeCommander

Вимірювання деформації труб Вимірювання 
пошкоджень

З PipeCommander всі релевантні основні дані та 
результати перевірки попередньо записуються, 
після чого їх можна легко редагувати. Всі записи 
налаштовуються в чіткій структурі меню, і їх можна 
будь-коли вибірково експортувати. Результати 
перевірки можна переглядати у вигляді відео, 
фотографій, журналів та статистики.
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 E Відкриті кадастрові карти як 
векторний малюнок, що відповідає 
координатному простору
 E Автоматичне завантаження та 
встановлення відповідних фонових карт
 E Генерація карт та їх виведення у 
векторному форматі
 E Імпорт файлів звичайних форматів DXF 
і SHP
 E Депонування векторних карток (DXF, 
SHP)

  Функції в деталях

PicoMaps

Всеохоплююча тенденція у графічній 
візуалізації каналізаційних мереж.

Це потужний додатковий модуль 
для PipeCommander PicoMaps, 
який автоматично завантажує всі 
доступні мережеві дані з бази даних 
геокординат.
На основі цих даних PicoMaps 
візуалізує послідовність маршрутів 
для даних телеінспекції в 3D-якості 
та синхронізується з LATRAS - 
системою локації для автоматичного 
вимірювання та графічного виведення 
макета ліній трубопроводів.
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Аксесуари

Центруючі ролики для  
камери KS 60 DB

Система контролю за тиском 
камери

Дистанційне управління

Набір направляючих для KS 
60 DB

Направляючі ролики

Форсунка для промивання

Дощо- та сонцезахисний дах



Тел: (044) 525-15-47
Факс: (044) 525-15-41

ТОВ "ІМЕСТ-ПЛЮС"
Україна, 03039, м. Київ

вул. Добрий Шлях, 5-А
www.imest.com.ua


