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Introduksjon//
 PSO AS er en 
totalleverandør av inspeksjons-
utstyr i det norske markedet. Vi kan 
tilby standard prober, stakekamera, 
droppkamera, traktorsystemer, 
mini ROV, samt tilbehør for sporing 
av disse og utstyr for rehabilitering 
av rør. I tillegg til standardutstyr, 
har PSO sammen med våre 
leverandører utstrakt erfaring 
innen spesialtilpasning av utstyr 
til spesifikke prosjekter, enten for 
leveranse av komponenter, eller 
komplette systemer. Vi utfører 
rådgivning og opplæring, og 
har også utstyr for utleie. Våre 
kunder inkluderer kommuner, 
entreprenører, energiselskap, 
landbasert industri, olje- og 
gasselskaper, oppdrett og rederi. 
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Kontaktinformasjon//
PSO AS  +47 51 73 11 00
Oddahagen 36 contact@pso.no
4031 Stavanger www.pso.no



minCord
- 13 eller 18mm kamerahode
- Opp til 30 meter stakefjær
- Håndholdt
minCord er vårt minste 
stakekamera og har en håndholdt 
trommel med integrert skjerm og 
opptak på minnekort. 

mC15
- 13 eller 18mm kamerahode
- 30 meter stakefjær
- Kompakt og robust
Godt og lite stakekamera 
med vekt på 7 kg, opptak på 
minnekort integrert i skjerm. 
Systemet er enkelt i bruk, og gir 
gode bilder i mindre rør. 

mC30/Duo
- 29mm kamera med gyro
- Opp til 30 meter stakefjær
- 13mm kamera tilvalg
mC30 er vårt minste 
kamerasystem med gyro-kamera. 
Enkel betjening, mulighet for 
ekstra 13mm kamerahode og 
bruker samme kontroller som 
mC15.

02
minCam//
MinCam er en tysk produsent av 
kamera, fra det minste håndholdte 
trommelkamera minCord, til 
stakekamera med tilt/rotasjon, 
alle med mulighet for sonde og 
ulike sentreringssett. Fra minCam 
leverer PSO også brønnkamera 
med både faste kamerahoder 
og kamerahoder med tilt/
rotasjon for trykk helt opp til 
60 bar.  minCam benytter seg i 
stor grad av kvalitetsmaterialer 
som rustfritt stål og karbon, og 
kombinerer kameraløsninger av 
høy kvalitet med gunstig prising. 
Alle stakekamera leveres med 
batteridrift som standard og norsk 
manual.



Brønn/droppkamera fast kamerahode
Disse systemene fås med kamerahoder fra 18-55mm, med 
trykklasser opp til 50 bar. Manuelle kabeltromler fra 50-400 
meter, og  motorisert kabeltrommel helt opp til 500 meter. 
Video og bilde lagres på minnekort, og kamera har 480 TV-
linjer og justerbart LED lys.

Brønn/droppkamera tilt og rotasjon
Kamerahode med tilt og rotasjon, ytre diameter 50mm, 
tåler 60 bar vanntrykk, for inspeksjon av rør opp til 400mm 
uten ekstra belysning. Kamera har 520 TV-linjer, 360⁰ 
kontinuerlig rotasjon, kraftig justerbart LED-lys, og bilder 
og video lagres på minnekort. 550 meter fleksibel kabel på 
motorisert trommel med totalvekt kun 70 kg gir et robust 
og transportabelt system med mange bruksområder!

mC50/Duo
- 55mm kamera med gyro
- 60 meter stakefjær
- 29mm kamera tilvalg
Stor, lyssterk skjerm og mulighet 
for tastatur for tekst. 9,2mm 
stakefjær, 10 bar kamera med 480 
TVL og kraftig justerbart LED lys. 
Flere sentreringssett medfølger.

mC80
- 55mm kamera med gyro
- 130 meter stakefjær
- 10 bar kamerahode
mC80 er kamera med lengst 
stakefjær fra minCam. Med en 
diameter på 11,2mm gir det 
stivhet til å stake lengre rør. 
Mulighet for tastatur og sonde.

MinCam 360
- 50mm tilt/rotasjon, 520TVL
- Opp til 90 meter stakefjær
- Robust kamera, 6 bar trykk
Tilt/rotasjonskamera med høy 
oppløsning, autofokus og kraftig 
LED lys. Trådløs fjernkontroll og 
tastatur for tekst,  mulighet for å 
gå inn i grenrør+++
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Solo Pro
- 40, 60 eller 100m stakefjær
- 41mm kamera med gyroskop
- Lagring på USB, minnekort eller 
internminne
- Tastatur for kommentarer
- 470 TVL
- 8” skjerm
- Batteridrift
- Norske menyer

Solo Pro pan/tilt
- 40, 60 eller 100m stakefjær
- Kamera med tilt/rotasjon
- Lagring på USB, minnekort eller 
internminne
- Tastatur for kommentarer
- 470 TVL
- 8” skjerm
- Batteridrift
- Norske menyer

Ex kamera
Både Solo Pro stakekamera, og 
Proteus traktorsystem kan leveres 
som Ex sone 2 system, som 
muliggjør inspeksjoner i områder 
som krever dette.
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Mini-Cam//
Mini-Cam er en produsent av 
stakekamera og traktorsystem 
beregnet for bruk i blant annet 
vann- og avløpsetater og industri. 
Stakekamera leveres som standard 
med 41mm kamerahode med 
gyroskop, men kan også utstyres 
med kamera med tilt/rotasjon, 
og har stakefjærer på 40, 60 eller 
100 meter. Proteus traktorsystem 
kan benyttes fra 100mm til 
1000mm rør, har ulike kamera og 
enkel integrasjon med WinCan. 
Vi kan levere utstyret som et 
ultratransportabelt oppsett, eller 
designe komplette kamerabiler 
med kontordel om ønskelig.
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Proteus traktorsystem//

Proteus er et fleksibelt og meget kostnadseffektivt inspeksjonssystem som kan leveres 
med tre ulike traktorer, som dekker fra 100mm til 1000mm rør, samt tre ulike kamera.   Med 

kontrollenheten  styrer operatør alle traktor- og kamerafunksjoner, og kan også driftes på 
batteri. Det er også mulig å koble til stakekamera til kontrollenheten.Proteus kommer også 

som Ex sone 2 godkjent inspeksjonssystem. PSO kan levere ferdig innredede kamerabiler med 
Proteus traktorsystem. Systemet kan også leveres med lasermåling i opp til 450mm rør, og 

integreres mot WinCan.

Kontroll 01
- To joysticker
- Hurtigtaster
- Lagring på USB, 
minnekort eller 
internminne
- Innebygd batteri for 
avspilling
- Mulighet for  eksternt 
batteri for drift av system
- Norske menyer

Traktor 02
- 100-300mm styrbar
- 300-600mm styrbar
- 300-1000mm styrbar
Kraftige og 
robuste traktorer 
med patenterte 
låsemekanismer 
på hjul, heveheis, 
gyroskop, 3 ulike 
kamerahoder

Kabel 03
- 100-300m manuell 
trommel
- 200 og 300m 
motorisert trommel
- Kabel med 500kg 
bruddstyrke
- Selvlåsende kobling
- Portabel

TV-bil 04
Proteus kan leveres 
integrert i dedikert 
kamerabil, med eget 
operatørrom. Fokus 
på ergonomisk og lett 
vedlikeholdt TV-del, 
med traktorsystem, 
stakekamera og relatert 
utstyr, bygd på mange 
års erfaring.



Spectrum45
- 45mm diameter
- Opp til 15 bar
- 420 TVL
Utrolig lite pan/tilt kamera, 
robust, lyssensitivt og god 
LED belysning.  Benyttes på 
våre minste crawlere, som 
stakekamera og droppsystem, 
eller integreres på kunders utstyr.

Spectrum90
- 90mm diameter
- Opp til 30 bar
- 460TVL
Benyttes både på crawlere og 
til droppinspeksjon, eller på 
kunders utstyr. Kamera har 10x 
optisk zoom, LED lys og laserlinjer 
for størrelsesestimering under 
inpseksjon. 

SP120/SP120HD
- 120mm diameter
- Opp til 30 bar
- 525 TVL/1080p HD
Kommer i SD og HD utgave. Med 
opp til 36x optisk zoom, laserlinjer 
og kraftige LED lys, gir kamera 
krystallklare bilder, også på 
avstand. Brukes på våre crawlere, 
og populært for tank/caisson 
inspeksjoner.
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Inuktun//
PSO AS er eksklusiv distributør 
av Inuktun, en av verdens 
mest innovative leverandører 
innen avansert utstyr for visuell 
inspeksjon. I tillegg til standard 
inspeksjonsprodukter og 
komponenter til kundespesifikke 
prosjekter, kan PSO og Inuktun 
være en partner i utvikling av nye 
konsepter basert på eksisterende 
robust og utprøvd teknologi. 
Inuktun leverer som standard 
crawlere for rørinspeksjon og 
NDT innvendig i horisontale og 
vertikale rør fra 4”, magnetiske 
crawlere og crawlere for utvendig 
traversering på rør i alle diametre. 
I tillegg kommer kamera 
for droppinspeksjoner eller 
montering på annet utstyr.
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Inuktun crawlere//

Inuktun crawlere er designet for å operere i de tøffeste omgivelser, og benyttes i alt fra 
petroleumsnæring, kjernefysiske kraftverk, vann- og avløp, vannkraftnæringen til andre 

industrier hvor pålitelighet, og fremkommelighet er essensielt. Crawlerene gir  høykvalitets 
kamerabilder fra integrerte kamera, og har mulighet for sensorer integrert om ønskelig. 

Kabellengder helt opp til 2200 meter skiller Inuktun fra konkurrentene, og muliggjør 
inspeksjoner i rørsystemer hvor andre systemer kommer til kort, bokstavelig talt.

VT100 01
- Fra 4” rør
- Opp til 180m kabel
VT100 er et kompakt 
og robust system, 
hvor belteenhetene 
kan benyttes med 
ulike chassis. Kamera 
med tilt/rotasjon gir 
gode resultater fra 
inspeksjoner.

VT150 02
- Fra 6” rør
- Kamera og 
sensormuligheter
VT150 kan leveres med 
opp til 1000m kabel, 
integreres med ulike 
kamera, og påmonteres 
sensorer som kan gi 
unike resultater fra 
inspeksjonsjobber.

VT300 03
- Fra 12” rør
- Opp til 2200m kabel
VT300 er valget for 
inspeksjoner hvor det 
er behov for ekstra lang 
rekkevidde. Utstyret 
kan integreres med 
ulike sensorløsninger, 
sammen med kamera.

VT450 04
- Manipulator 
- Opp til 150m kabel
VT450 er utstyrt 
med 4-funksjons 
manipulator, slik at 
denne i tillegg til å 
benyttes for inspeksjon 
og sensorplattform, kan 
brukes for å håndtere 
objekter.
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Magnetiske crawlere//

PSO AS fører ulike magnetiske crawlere som har egenskaper tilpasset et bredt utvalg jobber, 
fra visuell inspeksjon til ulike metoder for NDT. Felles for disse er at de kan gi kunder resultater 

og informasjon fra vanskelig tilgjengelige steder, og spare tid og kostnader, samtidig som 
de eliminerer behov for klatring, bygging av stillas og bruk av dykker/ROV. Crawlerene kan 

benyttes både topside, subsea (NanoMag kun topside) og i skvalpesonen, mobiliseres raskt, 
opereres av en person, og bevege seg horisontalt og vertikalt på metalliske overflater.

NanoMag 01
- Minimale dimensjoner
- Kamera med tilt/
rotasjon
- Tørre inspeksjoner
Vår minste 
magnetiske crawler 
for kostnadseffektive 
inspeksjonsjobber på 
vanskelig tilgjengelige 
områder.

MicroMag 02
- Kamera med tilt/
rotasjon
- Topside og subsea
Magnetisk crawler med 
kamera med tilt/rotasjon, 
som samtidig er brukt 
som base for subsea og 
topside NDT-jobber, også 
gjennom arbeids-ROV.

MaggUT 03
- Integrert NDT probe
- Topside og subsea
- Kamera 
MaggUT er en 
integrert løsning for 
kostnadsbesparende 
NDT-undersøkelser på 
metalliske overflater, 
som også gir gevinster 
på HMS.

MaggHD 04
- 1080p HD kamera
- Topside og subsea
- Mulighet for NDT
MaggHD har roterbart 
HD kamera, mulighet 
for laserlinjer for 
størrelsesestimering, 
og kan være en base for 
NDT-utstyr, både over 
og under vann.



MicroTrac belteenheter
Belteenheter med mål 5x6x17cm i standard konfigurasjon. 
Disse kan leveres som del av våre inspeksjonssystemer, 
eller som eget produkt hvor kunde har behov for robuste, 
kraftige, industrielt uttestede og vanntette belteenheter 
som enkelt kan tilpasses ulikt utstyr, og gi pålitelig 
fremkommelighet i alle omgivelser. Trekkraft fra 6,5kg per 
belte.

MiniTrac belteenheter
Belteenheter med mål 9x10x38cm i standard konfigurasjon. 
Disse kan leveres som del av våre inspeksjonssystemer, 
eller som eget produkt hvor kunde har behov for robuste, 
kraftige, industrielt uttestede og vanntette belteenheter 
som enkelt kan tilpasses ulikt utstyr, og gi pålitelig 
fremkommelighet i alle omgivelser. Trekkraft fra 22,5kg per 
belte.

Vertical Crawler intern klatrerobot
Vertical Crawler er designet for å gå både vertikale og 
horisontale strekker inne i rør, og er som standard bygd 
for bruk i størrelser fra 8”-32”, og modulær oppbygning 
gjør at utstyret enkelt tilpasses kunders behov. I tillegg til 
visuell inspeksjon, kan sensorer, laserscannere og lignende 
integreres, for å gi unike resultater tilpasset de resultatene 
kundene trenger.

MicroClimber ekstern klatrerobot
MicroClimber er tiltenkt inspeksjonsjobber eksternt på 
rør, men som også kan være en plattform for NDT-utstyr, 
rengjøring eller andre kundetilpassede oppdrag. Utstyret er 
som standard tiltenkt størrelser på rør fra 160-250mm, men 
den modulære oppbygning gjør at den kan tilpasses andre 
diametere med enkelthet. 8 kamera gir 360⁰ film av rør, og 
med trykkompenserte belter kan utstyret benyttes helt ned 
til 3000m dyp!
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AC-ROV 100
- Kan fly gjennom 190mm åpning
- 100m dyp
- 40-120m kabel
Utrolig portabelt system som 
kan utstyres med ulike sensorer, i 
tillegg til innebygd kamera og lys. 
Robust, raskt å deployere, med 
intiutiv 3D kontroll. Kan utstyres 
med tykkelsesmåling, laser, USBL, 
sonar eller manipulator.

AC-ROV 3000
- 3000m dyp
- 80 m kabel på egen TMS på 
arbeids/obs ROV
AC-ROV 3000 er bygd på AC-ROV 
100, men gir muligheter for å 
benytte mikro ROV på dypt vann. 
Dette kan spare kostnader, plass, 
og gi sikrere, bedre og raskere 
operasjoner.

Subsea NDT
AC-ROV kan benyttes for å utføre 
NDT på vanskelig tilgjengelige 
områder. Prosjekter har vært 
utført hvor kundespesifikke 
prober har blitt montert på AC-
ROV for å kunne gjøre målinger 
hvor annet utstyr ikke har kunnet 
komme til. 
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AC-CESS//
AC-CESS er produsent av verdens 
minste industrielle ROV. Med 6 
thrustere, kan den styres i alle 
retninger, og er utrolig godt egnet 
for bruk i vanskelig tilgjengelige 
områder eller risikable omgivelser. 
AC-ROV leveres både som system 
kontrollert direkte gjennom kabel, 
eller fly-out system fra ROV, for å 
gi tilkomst til områder som større 
ROV ikke har tilgang til, eller for å 
gi kamerabilde fra annen vinkel 
uten behov for å benytte to større 
ROV. 



IPLEX RT/RX
Med PulsarPic bildeprosessor gir RT/RX eksepsjonelt 
høyoppløselige bilder med ekstremt klarhet, selv i vanskelige 
lysforhold. RT/RX leveres med opp til 7,5m innføringsslange, 
tåler opp til 100 grader, har funkjsoner for optimal belysning, 
og  mulighet for stereomåling. Enhånds operasjon, og portabel 
og industriell skjerm muliggjør inspeksjoner i alle omgivelser. 
Mulighet for å vise pdf-tegninger av inspeksjonsområde sammen 
med bilde, gjør inspeksjoner mer effektivt.

IPLEX NX
Med 8,4-tommer skjerm, videooppløsning på 1024x768 pixler 
og mulighet for å gjøre inspeksjoner i omgivelser fra -25 til 
100 grader, er dette toppmodellen til Olympus.  Et stort antall 
linser, også for stereomåling, gjør at NX kan tilpasses alle typer 
inspeksjoner. Touch-skjermen gir enkel operasjon, og systemet 
er spekket med funksjoner for å gjøre inspeksjoner så raske 
som mulig, samtidig som operatør kan få optimalt resultat. 
Programvare for rapportering gjør etterarbeidet effektivt. 

IPLEX UltraLite
Ultraportabelt videoskop 

i 2 eller 3,5m lengde 
med totalvekt fra 700g. 

Enhånds operasjon 
og gode resultater fra 

en kostnadseffektiv 
inspeksjonsløsning.

Series C
Olympus sin innstegsmodell 

med styring av probelinse. 
Modellen leveres med 
touchskjerm for enkel 

styring av alle funksjoner, 
dedikert opptaksknapp i 

en  kompakt løsning med 2 
meter innføringsslange.

IPLEX LX/LT
Opp til 20 meter  8,5mm 

innføringsslange gjør LX/
LT til valget hvor lange 

videoskop behøves.  
Portabel løsning, enhånds 
styring og stor skjerm, i en 

robust pakke.
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Pearpoint P340
- 30-150m stakefjær
- 10 bar kamera
- Lagring på USB og minnekort
Robust og brukervennlig med 
ulike valg for sentreringssett, 
og 25 eller 50mm kamerahode. 
Enkelt opptak av video og 
bilder, samt tastatur for å 
skrive kommentarer underveis. 
Meterteller og sonde inkludert.

Pearpoint P350
- 100-300m kabel
- Kompakt og portabelt
- 100-650mm rør
P350 traktorsystem kan benyttes 
helt ned til 100m vanndyp. 
To traktorer og mulighet for å 
koble direkte til stakekamera, 
gjør systemet anvendelig i ulike 
rørdiametre. Opptak på USB og 
minnekort, tastatur og sonde 
innebygd.

Stakefjær
PSO leverer stakefjærer med 
diameter fra 3mm til 14mm i 
lengder fra 15m til 350m. Alle 
med mulighet for kobberkjerne 
for rask og effektiv lokasjon av 
hele rørlengder i kombinasjon 
med Genny4 eller TX 
signalgeneratorer, eller for bruk 
med sonde.
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Radiodetection//
Radiodetection ble grunnlagt 
i 1970 i England, og er en 
av verdens mest erfarne og 
innovative produsenter av utstyr 
for rør og kabelpåvisning, utstyr 
for å hindre utilsiktet skade 
på underjordiske objekter ved 
arbeid som graving, eller raskere 
lokalisering ved behov for 
feilretting. De produserer en rekke 
produkter som er en viktig del av 
verktøyet for industriarbeidere og 
entreprenører i over seksti land 
over hele verden. Radiodetection 
arbeider med kontinuerlig 
utvikling av produkter og kvalitet, 
funksjonell design og ergonomi 
er noen av deres sterkeste sider. 
Radiodetection eier Pearpoint, en 
leverandør av inspeksjonsutstyr, 
både stake- og traktorsystem.
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Rør- og kabelsøk//

Å lokalisere spesifikke kabler og rør under bakken, blir mer og mer utfordrende. Forstyrrelser 
som forårsakes av ulike grunnforhold og nærhet til andre leder, gjør at operatørens jobb blir 

vanskeligere og mer tidkrevende. De viktigste kravene til en lokalisator/trasesøker under 
disse forholdene er brukervennlighet, nøyaktighet og pålitelighet. Radiodetection’s RD7100 

og 8100 serie har flere nyvinninger for å tilfredsstille disse kravene, og gir nøyaktig, pålitelige 
og repeterbare målinger. RD7100/8100 er meget lett, har et ergonomisk design og god 

vektfordeling. De har store LCD-skjermer med bakgrunnsbelysning og høyt kontrastnivå.

Sonder 01
PSO fører et bredt 
utvalg sonder for bruk 
til alle applikasjoner. 
Fra 6mm til 64mm i 
diameter, dybde fra 2m 
til 15m. Våre sonder kan 
kombineres med våre 
stakefjærer og søkere. 

C.A.T 02
Påvis kabler og ledere i 
jorden raskere og med 
større sikkerhet. Med 
nye Avoidance Mode 
kan operatøren sjekke 
et område for signaler 
fra strømledninger, 
radiosignaler og 
signaler fra Genny 
signalgenerator samtidig, 
noe som reduserer 

Tx-1,5,10 03   
- 256Hz - 200kHz
- 8 frekvenser for 
induksjon
- Multimeterfunksjon
Kraftige 
signalgeneratorer 
på 1W, 5W, og 10W. 
Spesielt designet for 
bruk med RD7100 og 
RD8100.

RD7100 04
Serien består av 
fire ulike kraftige 
mottakere, med 
unikt oppsett for den 
spesifikke bruken.
DL for vann og avløp, 
TL for telekom, PL for 
kraftselskaper og SL 
for entreprenører og 
utbyggere.



NANO easy
- For bruk i rør DN 70-100
- 15 eller 25m stakeslange
- Integrert kamera med LED-lys
En av markedets mest fleksible 
kuttere. Kompakt innstegsmodell 
med ramme av rustfritt stål, 
totalvekt på kun 35kg.

Drive
- For bruk i rør DN 150-400
- 50, 100 eller 150m slange
- Integrert kamera med LED-lys
Meget robust traktorfres med 
stor fleksibilitet. Høy nøyaktighet 
med 3 justeringsmuligheter 
«fram og tilbake», «opp og ned», 
«rotasjon».

Turbo
- For bruk i rør DN 200-600
- 100 eller 150m slange
- Integrert kamera med LED-lys
For operatører som krever det 
beste resultatet. Meget høy 
nøyaktighet og mulighet for å 
kutte inne i grenrør. Flere ulike 
kuttehoder tilgjengelig.
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IMS Robotics//
IMS Robotics GmbH har 
hovedkontor og produksjon 
i Tyskland. De er spesialister 
på utvikling, engineering og 
produksjon av robotfreser for 
rehabilitering av rørsystemer. 
PSO tilbyr både salg, utleie og 
service av IMS sine produkter 
i Norge. Med over 1000 solgte 
robotsystemer, og prisen for 
verdens best kutterobot, er IMS 
uten tvil markedsleder. Vi kan tilby 
både stakeframførte systemer 
og selvkjørende traktorsystemer 
fra DN70-600. Brukervennlighet 
og best mulig mobilitet er høyt 
prioritert i utviklingen av nye 
produkter. 
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IMS MICRO fres//

MICRO er produsentens mestselgende produktserie. Hele fire ulike modeller som stakes inn 
i røret til lokasjonen hvor det skal kuttes. Alle modellene leveres komplett og klar til bruk i 

rør DN 80 til 150. Som ekstrautstyr tilbys muligheten for sentrering i både DN 200 og DN250. 
Modellene automatic, autimatic plus og premium er i tillegg utstyrt med to regulerbare 

luftblærer som gjør det mulig for operatøren å krype de ekstra meterne som skal til eller klatre 
opp i røret. 

Light 01
- DN 80-150 (250 
ekstrautstyr)
- 30m stakeslange
- Integrert kamera med 
LED-lys

Automatic 02
- DN 80-150 (250 
ekstrautstyr)
- 30 eller 60m stakeslange
- Integrert kamera med 
LED-lys
- To luftblærer muliggjør 
automatisk krype og 
klatrefunksjon.

Auto plus 03
- DN 80-150 (250 
ekstrautstyr)
- 50 eller 100m 
stakeslange
- Integrert kamera med 
LED-lys
- To luftblærer muliggjør 
automatisk krype og 
klatrefunksjon

Premium 04
- DN 80-150 (250 
ekstrautstyr)
- 50 eller 70m stakeslange
- Integrert kamera og 
utvidet kontroller
- To luftblærer muliggjør 
automatisk krype og 
klatrefunksjon
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