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KAMEROVÉ
VESTAVBY



VESTAVBY IBOS

Kamerové systémy:

Vybrat si můžete z řady monitorovacích zařízení různých 
kategorií. Od nástrčné kamery REVI 260, určené pro 
domovní kanalizace, až po špičkový systém CamBoss IV, 
který můžete provozovat buď jako mobilní variantu nebo 
pevnou zástavbu do vozidla.

Nejmodernější monitorovací technika společnosti IBOS a. s., 
představuje efektivní nástroj pro zjišťování stavu kanalizace 
a předcházení havarijních situací. Na základě výsledku 
monitorování lze účelně plánovat investice do obnovy 
kanalizační sítě.

Na českém trhu zastupujeme německého výrobce ProKASRO, který 
nabízí širokou škálu produktů pro opravy kanalizací, od robotů pro 
frézování a broušení (DN 100 – DN 1000) až po UV systémy pro 
vytvrzování vložek (DN 150 – DN 1600). Celý sortiment je vyvíjen

ProKASRO roboty a UV systémy:

a produkován výhradně v  Německu. Výrobky procházejí neustálým 
testováním a vývojem tak, aby se k  zákazníkovi dostal vždy produkt té 
nejvyšší kvality.

i robot, nebo čistící vestavbu. Více 
informací Vám poskytnou naši obchodní 
zástupci.

N a  p ř á n í  k l i e n ta  j s m e  s c h o p n i 
technologie kombinovat a umístit tak do 
jednoho vozidla kamerový systém

Kombinace výše uvedených:

Standardní řešení - vnitřek vozidla je odborně zateplen, podlaha a část stěn natřena voděodolným  
polyuretanovým nátěrem, stěny a strop jsou obloženy materiálem dle volby zákazníka, obvykle slzičkovým 
ALU plechem. Vnitřní prostor lze rozdělit přepážkou na část pracovní a kancelářskou (= snazší údržba

Jsme firmou s bohatými zkušenostmi zabývající se  výrobou a dodávkami technologií pro monitorovací

Obecné vlastnosti vestaveb IBOS:

i komfort obsluhy). Umíme namontovat nezávislé teplovzdušné topení, elektrocentrálu, el. rozvody 12/24/220 
V, bateriové systémy pro napájení el. sítě., LED osvětlení, couvací kameru a další vybavení dle Vašeho výběru
a požadavků.

a servisní práce potrubních a kanalizačních sítí. Dejte nám svou představu o tom, jaké funkce by vestavba měla 
plnit a my navrhneme funkční a spolehlivé řešení, které Vám umožní efektivně plnit daný úkol. Vestavbu 
provádíme do Vámi dodaného skříňového vozu.
Díky kvalitnímu zázemí a zkušenému personálu můžeme dodávat řešení šitá na míru Vašemu zadání.  Celý 
proces výroby se odehrává u nás - od návrhu kompletního řešení přes výrobu technologie až po montáž do 
vozidla. Dodávka „na klíč“ od jednoho dodavatele šetří Váš čas a náklady při objednávání a následně i při 
servisu. Přesvědčte se sami, že IBOS a.s. má pro Vás vždy to nejvýhodnější řešení.


