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Avancerede kameraer
Samtlige FKSSlamson’s TV-biler er udstyret med nyeste udstyr. For eksempel
med selvkørende og drejbare digitale farvekameraer, der kan inspicere i 360
graders synsvinkel. Dermed sikrer vi en god og professionel TV-inspektion,
hvor der er mulighed for at foretage et nærmere eftersyn af bl.a. forskudte og
åbne samlinger samt ikke mindst stiktilslutninger.
TV-inspektion er den bedste metode, når det gælder kontrol og vurdering af
ledningens tilstand samt afsløring og lokalisering af utætheder, forstoppelse
eller brud.
Inspektion i ledninger fra ø65 til ø2000 mm
Vores største kameraer kan inspicere ledninger op til ø2000 mm, mens de
mindste og selvkørende kan inspicere ned til ø100 mm.
Ved at skubbe kameraet, kan der inspiceres ned til ø65 mm. Her er det også
muligt at komme forbi 90 gr. bøjninger.
DANDAS nyeste format
Når det gælder TV-inspektion, er det relevant at forholde sig til i hvilket format,
man ønsker sit materiale leveret. FKSSlamson har mulighed for at levere i tre
formater DAS4, DAS5 og DANDAS. Vi arbejder altid i den nyeste DANDASversion. Det er samtidig det, vi anbefaler vores kunder, da dette format giver
den bedste og mest fyldestgørende TV-inspektion. Samtidig er det muligt at
konvertere DANDAS til den europæiske ”CEN”-standard.
Indtegning i AutoCad
Vi tilbyder også at indtegne ledningsforløbet i AutoCad og leverer i enten dwg
el. dxf format. Ved at anvende digital indtegning i AutoCad opnår man mulighed for at kortlægge den totale sammenhæng i et system. Det betyder ofte, at
kringlede forløb og stik bliver synlige, hvilket giver et nyttigt overblik.
Brugbare resultater
Resultaterne fra TV-inspektionen leveres i overskuelige rapportskemaer og i
digital form på USB-harddisk eller DVD.
TV-inspektion af store ledninger
FKSSlamson har bidraget aktivt til den arbejdsgruppe, der har arbejdet med
at udarbejde en manual for TV-inspektion af store ledninger. Dette blev
omtalt i DANVA-rapport nr. 50, hvor det anbefales at ledninger over 1200
mm inspiceres manuelt ud fra specifikke observationer, der kan rekvireres
ved DANVA. Observationssættet forholder sig til DAS5.
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Som totalleverandør har
FKSSlamson mulighed for
at samle en række funktioner i totalløsninger, der
er tilpasset den enkelte
kunde og opgave.

Kontrolordning
Som medlem af Dansk Byggeri’s Kontrolordning for TV-inspektionsfirmaer er
vores kunder sikret en ensartet standard og TV-inspektion på højt niveau.
Alle operatører skal være i besiddelse af DTVK’s certifikat, der kun kan erhverves efter et kursus og en bestået prøve.
Hyppig kontrol af TV-inspektionen og en løbende efteruddannelse sikrer en
kvalitetsmæssig korrekt udførelse af inspektions-opgaverne.
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