
Zdjęcia pokazane w broszurze mogą przedstawiać 
opcjonalne dodatki.

Naprawa
kanału 
Elektryczny 
robot frezujący 
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Pionierskie osiągnięcie: Napęd elektryczny

Firma IBAK Robotics projektuje i produkuje elektryczne roboty tnące, szlifujące i naprawcze 
służące do rehabilitacji kanałów. Są to roboty o napędzie elektrycznym, w rezultacie czego są 
lekkie, ciche i silne. W przeciwieństwie do układów hydraulicznych lub pneumatycznych, ro-
boty z napędem elektrycznych nie wymagają żadnych głośnych, ciężkich, energochłonnych 
sprężarek lub generatorów. 

Niskie koszty eksploatacyjne
Bilans energetyczny robotów frezujących jest unikalny na rynku: pojazd z takim systemem 
może pracować przez cały dzień wyłącznie na akumulatorze.

Wysoki stopień wydajności
Znakomitą cechą silnika elektrycznego jest wydajna konwersja i przesył energii. W rezulta-
cie, w porównaniu z innymi typami napędów, znacznie większy procent mocy wejściowej jest 
efektywnie wykorzystywany do napędzania narzędzia tnącego.

Bardzo cichy
Po zainstalowaniu rękawów w rurze, zwykle przyłącza są ponownie podłączane wieczorem 
lub w nocy, gdy ruch jest niski. Szczególnie na obszarach miejskich niedogodności dla miesz-
kańców wynikające z hałasu muszą być ograniczone do minimów. Tak więc praktycznie 
bezgłośna praca elektrycznych robotów nie tylko przynosi korzyści operatorowi, ale ułatwia 
uzyskanie pozwolenia na wykonywanie pracy w nocy i zwiększa jego akceptowalność w ob-
szarach mieszkalnych.
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Dbanie o środowisko
Praca wolna od emisji powoduje mniejsze obciążenie środowiska i zapobiega negatywnym 
skutkom dla zdrowia. Efektywne wykorzystanie zasobów i niska emisja hałasu technologii 
napędowej również przyczynią się do ochrony środowiska. 

Holistyczna Koncepcja Systemu

Podstawą wszelkich prac rozwojowych w dziale robotów w firmie IBAK jest dążenie do do-
starczenia branży zorientowanych na użytkownika, opłacalnych rozwiązań. Aby osiągnąć 
ten cel, przyjęto szerokie podejście do sprawdzenia wymagań przemysłu kanalizacyjnego. 
W ciągu ostatnich kilku lat zaowocowało to koncepcją systemu, który z powodzeniem łączy 
dwie funkcje, inspekcję i renowację. W zależności od wymagań klientów, pojazdy mogą być 
wyposażone w robota frezującego, w system do inspekcji lub kombinację obu. 
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1. Głowice tnące dla wszystkich  
    zastosowań 
Wszystkie materiały spotykane w kanałach mogą 
być niezawodnie poddane obróbce.  Różne prze-
dłużenia wału roboczego robota tnącego są 
osiągalne do uzyskania dostępu do obszarów ro-
boczych, które są oddalone i znajdują się w głębi 
przyłączy.

2. Różne rozmiary napędów  
Różne rozmiary napędów dobiera się do wymo-
gów. Mają różne moce i wymiary i umożliwiają 
wykonanie pracy w głębi przyłącza, jak również 
w kanałach głównych DN 200 po nałożeniu wykła-
dziny naprawczej.

3. Dokładne wykonanie 
    precyzyjnej pracy
Prędkość obrotowa narzędzia jest nastawna. 
W dodatku, robot pracuje z minimalną wibracją, 
między innymi dzięki zastosowaniu poduszki roz-
porowej.

4. Efektywne cięcie 
     złożonych powierzchni
Obroty w zakresie 400° (lewo/prawo) są możliwe 
dzięki wbudowanemu modułowi rotacji. W ten 
sposób nawet złożone powierzchnie mogą być 
cięte podczas pojedynczej operacji.

5. Cięcie w kierunku jazdy 
Za pomocą czwartej osi, silnik może być łatwo 
nachylony bez jakichkolwiek zmian do budowy. To 
umożliwia na przykład natychmiastowe usunięcie 
wrośniętych korzeni. Ta oś ruchu jest też ogromną 
pomocą podczas przygotowywania przyłączy do 
napraw i ich otwierania.

6. Przestrzenne usytuowanie 
    w rurze
Pozycja robota w kanale jest pokazana przy po-
mocy wskaźnika usytuowania na obrazie kamery. 
Jest to możliwe dzięki użyciu grawitacyjnego czuj-
nika zintegrowanego z kamerą.

7. Ostry obraz wszędzie
Adaptacyjny fokus CutterCam sprawia nie tyl-
ko, że obszar cięcia znajduje się w obszarze wy-
ostrzenia, ale także zapewnia szczegółowy widok 
np. ściany kanału, która znajduje się bliżej kamery. 
To oznacza, że rezultaty naprawy mogą być oce-
nione i udokumentowane za pomocą przekony-
wującego materiału zdjęciowego.
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8. Zawsze czysty widok
Przed optyką CutterCam zastosowano powietrzną 
osłonę i ciągły przepływ powietrza pod wysokim 
ciśnieniem skutecznie wydmuchuje kurz powsta-
jący podczas cięcia. Przyciśnięciem przycisku 
można uruchomić w dowolnym czasie płukanie 
obiektywu za pomocą wody pod zwiększonym ci-
śnieniem i większe cząstki mogą być zmyte przez 
dodatkową dyszę. Natomiast skrajne zabrudzenie 
można usunąć zupełnie poprzez obrót kamery, 
ocierając czołowe szkło obiektywu o nieruchomą, 
gumową wycieraczkę.

9. Wysoka stabilność 
    podczas cięcia
Wysoka stabilność robota podczas czynności cię-
cia jest osiągnięta za pomocą sterowanego sprę-
żonym powietrzem mechanizmu rozporowego.

10. Monitorowanie ciśnienia 
       dla ochrony
Wewnątrz urządzenia, podobnie jak w kamerach 
inspekcyjnych, panuje nadciśnienie, którego mo-
nitorowanie umożliwia natychmiastowe wykrycie 
nieszczelności w obudowie i zagrożenie dla ukła-
dów elektronicznych. Operator otrzymuje ostrze-
żenie wizualne, na ekranie oraz alarm akustyczny 
– w przypadku wykrycia nieszczelności.

11. Bezpieczne wprowadzanie 
      do studzienki
Używając specjalnych haków do opuszczania, 
użytkownicy nie muszą wchodzić do studzienki by 
wprowadzić lub wydobyć robota.

12. Od DN 200 do DN 800
Dzięki lekkiemu kablowi i wysokiej sile trakcyjnej 
robota, można bez trudu obsłużyć odcinki do 150 
m. Odpowiednia długość kabla zapewnia długi 
dystans. Robot może być idealnie skonfigurowa-
ny do specyficznych warunków kanału i średnic 
przy użyciu różnych zestawów kół oraz nowego, 
dobrze przemyślanego dodatkowego, rozszerzają-
cego mechanizmu jezdnego.

13. Najkorzystniejszy widok 
       z przedniej kamery
Nowa kamera, która może być po prostu przykrę-
cona do obudowy napędu, daje użytkownikowi nie 
napotykający przeszkód widok w kierunku jazdy. 
To ułatwia np. identyfikację przyłączy, które po-
trzeba otworzyć po założeniu nowej wykładziny 
w kanale.
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MicroGator

MicroGator jest robotem tnąco-frezują-
cym do kanałów głównych o średnicach 
DN200 do DN800. Wyposażony jest w bar-
dzo mocny i wydajny silnik elektryczny, 
który pomimo niewielkich rozmiarów ma 
lepszą wydajność niż obecne pneuma-
tyczne i hydrauliczne roboty. Do działania 
wystarczy bateria akumulatorów przy-
jazna dla środowiska. Nie są potrzebne 
ani generatory zużywające dużo energii, 
ani sporych rozmiarów, głośne sprężarki. 

Wszystkie konstrukcyjne materiały spotyka-
ne w kanałach można skutecznie obrabiać 
za pomocą różnych głowic. Napęd robota 
posiada różne, wymienne adaptery, aby uzy-
skać dostęp do obszarów np. w głębi przyłą-

cza. Różne wielkości silników można dobrać 
do warunków panujących w miejscu pracy 
robota. Mają różne możliwości i wymiary 
oraz umożliwiają wykonywanie prac zarów-
no w głębi przyłączy, jak również w małych 
kanałach głównych DN200 (z wykładziną).  
Prędkość obrotowa głowicy jest regulowana. 
Ponadto robot pracuje z minimalną ilością 
drgań, między innymi dzięki technologii mo-
cowania poduszek. Umożliwia to precyzyjne 
wykonanie pracy. Obroty 400° (lewo/prawo) 
są możliwe dzięki wbudowanemu modułowi 
obrotowemu. Dzięki temu nawet skompliko-
wane geometrie mogą być cięte przy jednej 
operacji. Dzięki czwartej osi, silnik można ła-
two przechylić do przodu bez żadnych zmian 
w ustawieniach. Umożliwia to np. szybko usu-
nąć przeszkadzające korzenie. Ta ustawna 
oś stanowi potężną pomoc zarówno podczas 
przygotowania rozgałęzień sieci do renowacji, 
jak również podczas przywracania ich do użyt-
ku po naprawie.

MicroGator
Regulowana głowica 
frezująca do kanałów 
głównych
DN200 (z wykładziną) 
do DN800
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Dzięki grawitacyjnemu czujnikowi zintegro-
wanemu z kamerą, na ekranie jest wyświe-
tlana pozycja robota w kanale. Adaptacyjny 
system ostrzenia kamery zapewnia nie tyl-
ko ostry obraz obszaru cięcia, ale również 
szczegółowy widok np. ścianki rury, która 
jest bliżej kamery. Oznacza to, że można 
ocenić i udokumentować prace renowacyj-
ne przekonującym materiałem filmowym 
i zdjęciowym. Ciągły przepływ powietrza 
przed obiektywem kamery tworzy formę 
powietrznej tarczy, która skutecznie usu-
wa pył tworzący się podczas pracy robota. 
Większe zabrudzenia mogą zostać usunięte 
strumieniem wody w każdej chwili po na-
ciśnięciu jednego przycisku. Ekstremalne 
zabrudzenia można całkowicie usunąć, ob-
racając kamerę nad gumową wycieraczkę. 

System jest monitorowany ciśnieniowo, 
a w przypadku nieszczelności w przestrzeni 
instalacji elektronicznych podzespołów, ope-
rator otrzymuje wizualny komunikat na ekra-
nie oraz akustyczny dźwięk alarmu. Dzięki 
uchwytom do opuszczania i podnoszenia 
robota, użytkownicy nie muszą wchodzić do 
studzienki. Lekki kabel i wysoka siła trakcyj-
na robota powodują, że odcinki do 150m są 
pokonywane bez żadnych trudności. System 
może być idealnie skonfigurowany do okre-
ślonych warunków i średnic z różnymi zesta-
wami kół oraz prostymi do zamontowania 
rozszerzeniami wózka jezdnego, od DN200 
do DN800. Do systemu MicroGator można 
zamontować adaptery do pakerów kape-
luszowych, pakerów liniowych oraz kamer 
inspekcyjnych. Robot ten jest wszechstron-
nym urządzeniem do napraw i renowacji ka-
nałów.
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Kamera Przednia

Przednia kamera FrontCam jest kamerą, która 
patrzy tylko do przodu i którą można zamonto-
wać przed silnikiem MicroGatora BG1. Kamera 
ta znacznie ułatwia zlokalizowanie podłączeń 
przykanalików, które należy przywrócić do użyt-
ku po renowacji rękawem. Ponieważ kamera 
jest umieszczona z przodu robota i posiada 
doskonałe oświetlenie LED, zapewnia bardzo 

dobre oświetlenie kanału bez cienia, który mo-
głoby powodować narzędzie do frezowania. 
Kamera jest wyposażona w automatyczną 
migawkę oraz funkcję czyszczenia strumie-
niem wody, aby zapewnić ciągły i niezakłócony 
widok przez cały czas. k również podczas przy-
wracania ich do użytku po naprawie.



– 8 – – 9 –

Adapter
Adapter do kamery inspekcyjnej, pakerów 
i urządzenia do cięcia wodą pod wysokim 
ciśnieniem

Adapter kamery inspekcyjnej 
ORION

Nowy adapter kamery inspekcyjnej do Micro-
Gatora umożliwia przeprowadzenie pełnej 
inspekcji kanału jeszcze przed rozpoczęciem 
renowacji. Jednocześnie, inspekcja może być 
przeprowadzona także po zakończeniu reno-
wacji przy minimalnym dodatkowym wysiłku. 
Dzięki temu nowemu rozwiązaniu możliwa jest 
wydajna praca bez angażowania dodatkowego 
pojazdu inspekcyjnego, a z wszystkich zalet ka-
mery ORION można również korzystać w syste-
mie z robotem frezującym. Kamera oferuje wy-
soką rozdzielczość i bardzo dobre oświetlenie. 

Każdy wymagany kierunek patrzenia można 
osiągnąć natychmiast dzięki sterowanej mi-
kroprocesorem wychylnej i obrotowej głowicy. 
Kamera ORION 2.9 może obracać się bez li-
mitu wokół własnej osi. Dzięki funkcji wychyłu 
kamery, możliwe jest kierowanie obiektywu we 
wszystkich kierunkach, a nawet spojrzenie „do 
tyłu”, do przyłącza – przy automatycznym wy-
chyleniu dla inspekcji połączenia rury. Kamera 
zapewnia stabilizację pionowego obrazu, sze-
roki kąt przysłony, doskonałą czułość świetlną 
i 3-krotny zoom. Co więcej, jej głębia ostrości 
jest niezwykła. 

Adapter dla pakera 
cylindrycznego

Dzięki adapterowi, który można zamontować 
do robota MicroGator, możliwe jest wprowa-
dzenie do kanału pakerów kapeluszowych 
typu Schwalm. Dzięki tym pakerom, nasączo-
ne żywicą krótkie rękawy do uszczelnienia 
pęknięć lub połączeń lub profili kapeluszo-
wych do podłączenia przyłączy – są doci-
skane od ściany kanału i są utwardzane na 
miejscu. 

Z kamerą zintegrowaną z adapterem, paker 
może być dokładnie ustawiony w uszkodzo-
nym miejscu kanału lub przyłączu do uszczel-
nienia. Dzięki długiemu kablowi i dobrym 
właściwościom trakcyjnym robota, możliwe 
jest bezproblemowe wprowadzenie pakera 
daleko w głąb kanału. Dokładne położenie pa-
kera jest osiągane dzięki osiom ruchu robota. 
Dostępne są pakery do kanałów głównych 
o średnicach do DN800 i uszczelnień przyka-
nalików od DN100 do DN250.
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Adapter do montowania 
mankietów wykładzinowych

Dzięki adapterowi, który można zamontować 
na wózku MicroGatora możliwe jest wprowa-
dzenie do kanalizacji pakerów do zakładania 
wykładzinowych mankietów. System man-
kietowy uszczelnia i stabilizuje uszkodzenia 
w sposób mechaniczny bez użycia jakichkol-
wiek chemikaliów i bez zależności z materia-
łem rury kanału.

Dzięki CutterCam paker z mankietem może 
zostać ustawiony precyzyjnie w miejscu 
uszczelniania.

Dzięki długiemu kablowi i dobrym właściwo-
ściom trakcyjnym robota, możliwe jest bez-
problemowe wprowadzenie pakera daleko 
w głąb kanału. Dokładne położenie pakera 
jest osiągane dzięki osiom ruchu robota.

Mankiety są dostępne do kanałów głównych 
o średnicach do DN800.

Adapter dla urządzenia do cięcia 
wodą pod wysokim ciśnieniem

Połączenie dwóch najlepszych praktyk 
otwiera nowe możliwości kontrolowanego 
i skutecznego usuwania trwałych osadów 
w kanałach. Rotacyjnie montowana dysza 
czyszcząca pracuje na systemie jezdnym 
MicroGator. System składa się z wózka, jed-
nostki sterującej i kamery CutterCam elek-
trycznego robota tnącego. Zamiast podłą-
czenia silnika dla urządzenia tnącego i jego 
obudowy, można zamontować ruchome złą-
cze, które umożliwia wychył, obrót i nachyle-
nie. Dzięki regulowanemu ciśnieniu wody od 
600 do 2500 barów, można eliminować twar-
de jak skała nacieki na dłuższych odcinkach 
w krótkim czasie i pod okiem kamery. 
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CutterCam

Specyfikacja techniczna MicroGator
Zastosowanie
Średnica kanałów
Wymiary / Waga
Długość (od silnika urządzenia 
do przegubu)
Poprzeczny wymiar konturowy
Waga
Sterowanie
Długość kabla hybrydowego
Wózek jezdny
Napęd
Moc
Max. prędkość
Moduł obrotowy
Wysokość unoszenia 
pantografu
Trakcja
Silnik napędowy frezu

Typ

Moc

Max. prędkość

Opcje silnika

Komfort i bezpieczeństwo
Monitorowanie ciśnienia 
w elektrycznych obszarach systemu
System wentylacyjny
Hak do opuszczania robota w wyciągarką 

Specyfikacja techniczna MicroGator
Kanały główne
DN200 – DN80

104 cm, niezmienna długość (przednia krawędź 
wózka do przegubu) 72 cm
Korpus 150 mm, 160 mm poza kołami
55 kg
BS7
150 m

2 silniki elektryczne
2 x 90 W
15m/min (w zależności od rozmiaru kół)
400o

200 mm

Realizowana poprzez różne zestawy kół i dodatkowych obciążników. 

Bezszczotkowy 3-fazowy napęd elektryczny 
chłodzony wodą 

Dynamiczny pobór prądu w zależności od obciążenia 
silnika. Mniejsze obciążenie oznacza mniejsze 
zużycie prądu i baterii (3,5 kW mppc)

10000 obrotów / min
Standardowa BG1: możliwość podłączenia dla FrontCam lub 
Detektora Przyłączy; praca w zakresie DN200 do DN800
Specjalna BG0: skonstruowana do pracy głęboko 
w przestrzeni przyłącza; konstrukcja pozwala, żeby silnik 
mógł być przechylany z rozszerzeniem zainstalowanym dla 
DN200 

Tak

Tak
Tak
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CutterCam

Kamera głów
Typ
Oświetlenie

Funkcje specjalne

Kamera przednia
Typ
Oświetlenie

Funkcje specjalne

Akcesoria

Koła i adaptery do kół

Rozszerzenia do 
większych średnic do 
wózka jezdnego

Zawieszenie głowicy

Oprogramowanie IBAK

CutterCam
LED
• Ciągłe czyszczenia obiektywu strumieniem powietrza
• Dodatkowe czyszczenie za pomocą dyszy wodnej i gumowej 

wycieraczki
• Czujnik pozycji kamery
• Regulowana ostrość
• Automatyczna migawka
• Monitorowanie ciśnienia

FrontCam
LED
• Umieszczona z przodu silnika napędowego frezu
• Widok bez przeszkód w głąb kanału, brak cienia z narzędzia 

frezującego (co sprawia, że łatwiej jest zlokalizować przyłącza po 
naprawie rękawem)

• Czyszczenie za pomocą dyszy wodnej
• Automatyczna migawka

Różne rozmiary i materiały 

• Do DN350-DN600
• Do DN600-DN800
• Łatwa instalacja za pomocą systemu szybkiego mocowania 

Tak

IKAS Gator
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NanoGator uzupełnia szeroką ofertę produk-
tową firmy IBAK i wypełnia lukę, jeśli chodzi 
o robota do przykanalików. Jest robotem fre-
zującym, dedykowanym szczególnie do za-
stosowania w małych średnicach (od DN100 
w górę) oraz rozbudowanych sieciach przyłą-
czy. Dzięki swojej sferycznej budowie, spraw-
nie sterowanemu ramieniu freza i łatwemu 
w użyciu, lecz solidnemu popychaczowi (40 
metrów), NanoGator jest idealnym wyborem 
dla rozbudowanych sieci przyłączy o nie-
wielkich średnicach. Bezszczotkowy silnik 
elektryczny używany w robocie NanoGator 
charakteryzuje się dużą mocą i bardzo długą 
żywotnością. Chłodzony wodą frez delikatnie 
tnie materiał z prędkością do 20 000 obr/min 
i nie wymaga mechanizmu blokowania pozy-
cji w kanale.

Narzędzie frezujące z powłoką diamentową 
tnie prawie każdy materiał. Zostało zaprojek-
towane przez firmę IBAK wyłącznie dla robo-
ta NanoGator. Innowacyjna głowica frezująca 
jest wyposażona w opatentowane łożysko, 
które nie jest na stałe sprzężone z wałem sil-
nika. Dla użytkownika oznacza to, że łożysko 
podlega wymianie za każdym razem, gdy wy-
mieniana jest głowica frezująca, co sprawia, 
że wał napędowy i silnik zachowują dłużej 

swoją kondycję i zawsze pracują z nowym, 
nieużywanym łożyskiem. Ponadto, ponieważ 
łożysko jest zintegrowane z głowicą frezu-
jącą, możliwe było wdrożenie kompaktowej 
i oszczędnej gabarytowo konstrukcji, która 
w połączeniu z wysoką wydajnością jest uni-
kalna na rynku. Głowicę tnącą łatwo się wy-
mienia (nawet w miejscu pracy) za pomocą 
narzędzia szybkiej wymiany, specjalnie za-
projektowanego dla robota NanoGator.

Dwie zintegrowane kamery dostarczają ob-
raz z dwóch różnych perspektyw, dzięki cze-
mu użytkownik posiada optymalny widok 
z miejsca frezowania. Aby uniknąć pogorsze-
nia widoczności z powodu pyłu szlifierskiego, 
kamery są czyszczone wodą. 

System NanoGator jest wydajny i przyjazny 
dla użytkownika. Silnik tnący można uru-
chomić i zatrzymać za pomocą przełącznika 
nożnego, dzięki czemu nie trzeba puszczać 
przewodu popychacza i joysticka. Nawet 
w najmniejszych średnicach z zagięciami 
90° robot NanoGator można łatwo wycofać 
dzięki kształtowi i zamontowanemu sprzęgłu 
ciernemu: w trybie ruchu węża, ramię tnące 
porusza się w tę i z powrotem jak wąż, co 
dynamicznie ułatwia wycofanie robota Nano-

NanoGator
Efektywny 
w przyłączach

Od DN100 
wzwyż
 – przenośny 
 – funkcja zmiany kierunku
 – możliwość skrętu 90°
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Gator. Z konsolą sterowania BP100, frez jest 
łatwy w obsłudze, a filmy i zdjęcia mogą być 
przechwytywane z tekstową nakładką da-
nych na obrazie. Dane są łatwo wymieniane 
za pośrednictwem portu USB. BP100 jest wy-
posażony w zintegrowany komputer PC, dzię-
ki czemu można bez problemu zainstalować 
dodatkowe oprogramowanie, takie jak IKAS 
Gator. Zapewnia to doskonałą komunikację 
danych.

Niskie koszty eksploatacji, niski poziom emi-
sji hałasu i wysoki stopień sprawności spra-
wiają, że robot NanoGator jest optymalnym 
urządzeniem do frezowania w przyłączach.

Dzięki wadze 40 kg, urządzenie może być rów-
nież łatwo transportowane w trudno dostępne 
miejsca. Ponadto, bęben z kablem i konsolę ste-
rującą można elastycznie konfigurować w taki 
sposób, aby w każdej chwili możliwe były do 
użycia ergonomiczne procedury pracy.

Ponieważ używany jest silnik elektryczny, jedy-
nie zasilanie elektryczne jest niezbędne do ob-
sługi robota NanoGator. Nie są potrzebne żadne 
energochłonne, głośne generatory ani sprężarki.
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AQUA 
DEST.

NanoGator
Koncepcja Systemu 
Przenośnego

Bęben przewodu robota wraz 
z głowicą do frezowania oraz
panelem sterującym BP100

Woda destylowana (ok 1 l/h)
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AQUA 
DEST.

Głowica frezująca NanoGator40 m przewodu łatwo 
popychanego

90-260V  AC
(możliwość pracy DC)
1500W

Panel sterujący BP100
z rozszerzeniem 
dla robota NanoGator

 – Wyłącznik bezpieczeństwa
 – Przycisk włącz / wyłącz
 – Złącze dla sterowania nożnego
 – Podłączenie pomiędzy 
  bębnem a sterownikiem BP



– 18 – – 19 –

Obrazy wideo z dwóch kamer 
frezującej głowicy robota 
NanoGator (kamera 1 i 2, zob. 
zdjęcie poniżej) podczas pracy

Kamera 1

Kamera 2                         Kamera 1 Kamera 2                         Kamera 1

Kamera 2                         Kamera 1 Kamera 2                         Kamera 1

Kamera 2
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Dane techniczne systemu – NanoGator
Zakres zastosowania 

Średnica rur

Głowica NanoGator
Średnica
Długość elementu stałego bez ramienia
Długość z ruchomym ramieniem
Waga

Moc wyjściowa

Prędkość
Kąt wychylenia
Kąt obrotu
Oświetlenie
Dwie zintegrowane kamery
Ostrość
Długość całkowita z bębnem
Waga kompletnego systemu
Wymiary
Standardowa długość przewodu popychanego
Zużycie wody
Pojemność zbiornika w zestawie
Zużycie wody na czyszczenie kamery
Zabezpieczenie przed zabrudzeniem 
obiektywu odpadami frezowania
Monitorowanie ciśnienia
Zasilanie
Sterowanie
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Nadajnik lokalizujący
Ochrona przed eksplozją

Przyłącza
DN100 do DN150, dla DN200 z dodatkową prowadnicą, 
możliwość pokonywania 90° załamań w DN100

80 mm
80 mm
190 mm
1500g
Moc mechaniczna w ciągłej pracy z przewodem 
popychacza 40m – 340W
20 000 r.p.m.
+/-110° sprzęgło cierne napędu wychylenia
300°
4 diody LED
2x 480x640 pikseli = 960x640 pikseli
Stała ogniskowa

40 kg z panelem sterującym BP100 i pełnym zbiornikiem wody

800x750x300 mm
40 m
1 l/h destylowanej wody
1,5 litra
Ok. 20 ml na jedno czyszczenie
Odpady frezowania są usuwane ciągle wodą 
chłodzącą
tak
90 ÷ 264 VAC 1,5kW
BP100
0°C ÷ 40°C
-10° ÷ 50° z pustym systemem chłodzenia
nie
nie
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