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SEWER INSPECTION VEHICLE
KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI

PRODUCT CODE: AKN-SIV
ÜRÜN KODU: AKN-SIV

CCTV vehicles are used to inspect the sewer lines and to remove the 
elements that may cause clogging and to predict the problems in 
the sewer line (cracking, gaskets coming o� and parcel 
connections overflowing into the sewer line, etc.). In order to carry 
out this inspection, there is a need for a good CCTV system and 
then a CCTV van that will enable this system to operate in a 
combined manner. The compressor, water pump and other hand 
tools should be in a fixed and useful position. The floor and side 
surfaces should be covered with aluminum in order to be easy to 
clean and insulate from water. In accordance with the budget and 
purpose, German, Turkish and Chinese origin inspection equipment 
is installed in the customer's van in accordance with the interior 
design made by AKIN.

Technical Details
Van Interior  Aluminium surface, water proof
Crawler Elevator Extension,
 Pan & Tilt Camera Zoom
Camera Cable  up to 500m, orange
Reel Fixed or Rotating
Software Capability Wincan
Operation Control panel, touchscreen

Teknik Özellikler
Minibüs İç Tasarım Alüminyum yüzey, su geçirmez
Robot Asansör uzantılı, eğim ölçme ve
 zoom özellikli
Kamera Kablosu 500 m' ye kadar, turuncu
Kablo Makarası Sabit ya da Döner
Yazılım Wincan
Kontrol Kontrol paneli, dokunmatik ekran

CCTV araçları, kanalizasyon hatlarını incelemek, tıkanmaya neden 
olabilecek unsurları ortadan kaldırmak ve kanalizasyon hattındaki 
problemleri (çatlama ve kanalizasyon hattına taşan parsel bağlantıları 
vb.) belirlemek etmek için kullanılır. Bu incelemeyi yapabilmek için iyi 
bir CCTV sistemine ve ardından bu sistemin kombine bir şekilde 
çalışmasını sağlayacak bir CCTV minibüse ihtiyaç vardır. Araç 
içerisinde kullanılacak kompresör, su pompası ve diğer el aletlerinin 
sabit ve kullanışlı bir şekilde konumlandırılmıştır. Kolay 
temizlenebilmesi ve sudan izole edilebilmesi için zemin ve yan 
yüzeyler alüminyum ile kaplamalıdır. Bütçe ve amaca uygun olarak 
Alman, Türk ve Çin menşeli görüntü ekipmanları monte edilmektedir


