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SOLOPro+

SOLOPro+ har alle funskjoner som trengs for å utføre
profesjonelle inspeksjoner av rør, dokumentere observasjoner
og produsere detaljerte rapporter for effektive leveranser
på site. Systemet gir detaljerte videoer og bilder under
røffe omstendigheter, og interfacet inneholder kraftige
verktøy, som enkel registrering av observasjoner og
valgmuligheter for rapportering. Systemet har mulighet
for å lagre både på USB og SD-kort, for enkel kopiering av
video, bilder og rapporter. SOLOPro+ har innebygd WiFi for
ekstern tilkobling fra flere maskiner.

Mini-Cam’s målsetning er enkel: utvikle og bygge intelligente, pålitelige systemer
for rørinspeksjon med innovative funksjoner. Det nye SOLOPro+ kombinerer
det beste fra de tidligere bestselgende systemene SOLOPro™ og SOLOPro 360™,
men har samtidig fått mange nye funksjoner som videre forbedrer
brukeropplevelsen for effektive inspeksjoner og nøyaktig rapportering.

STAKEFJÆR
Sveiset stålkonstruksjon med et beskyttende
pulverlakkeringslag, gjør at SOLOPro+ sin ramme tåler å
bli brukt i felt, år etter år. Forseglede sleperinger sørger
for pålitelighet, mens målingene fra den integrerte
metertelleren vises på skjermen. SOLOPro+ stakefjærer
er tilgjengelige i 3 størrelser; 40m, 60m og 100m
100m
(330')

60m
(200')
40m
(130')

INTELLIGENT, FLEKSIBEL, ROBUST
UTVIKLET FOR Å PRESTERE

Kontrolleren har blitt designet med en integrert joystick, ergonomisk tastatur og
brukervennlige hurtigtaster med beskrivelse på skjerm for rask og enkel navigasjon
gjennom de ulike funksjonene. Det konfigurerbare displayet viser sanntids
videobilde på en meget lyssterk 200mm LCD skjerm som også kan brukes i
direkte sollys. Operatøren kan zoome 3x inn på bildet underveis i, eller i
etterkant av, inspeksjonene, ta stillbilder, skrive opp til 16 sider tekst, se
gjennom galleri med miniatyrbilder og velge mellom ulike språl (norsk språk
tilgjengelig). Kopiering av video, bilder og rapporter gjøres vi USB eller SD
minnekort. Systemet driftes av 230V, 12V eller innebygd oppladbart batteri med
opp til 6 timers driftstid. Med innebygget WiFi-kort, kan filer enkelt kopieres
over til PC eller lastes direkte opp på nettservere. Mini-Cam’s ProPIPE
rapporteringsprogramvare er inkludert som standard med alle systemer, og
det er også mulig å få WinCanWinCan Embedded kataloger på kontrolleren.
Mini-Cam’s kamera er velkjente for deres kvalitet og pålitelighet, og
systemet kan lveres med enten 41mm gyrokamera (CAM025), 73mm sving og
dreibart kamera (CAM026) eller begge. Systemet kan leveres med enten 40m,
60m eller 100m stakefjær på robust trommel, med forseglet slepering og
nyutviklet brems.

Venstre: SOLOPro+ 60 Metre med gyrokamera
Opp høyre: Plassering av kontroller på trommel Ned høyre: Kontroller

2

3

▲
▲

▲

▲
▲

13

F6

SOLOPro+ EGENSKAPER
MARKEDSLEDENDE INNOVASJON
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HURTIGTASTER

JOYSTICK KONTROLL

NAVIGASJONSKNAPPER

FESTE AV KONTROLLER

intuitive, brukervennlige
mulgifunksjonstaster.
Fargekoder som samsvarer
med meny på skjerm

Joystick gir enkel og presis
kontroll av kamera. Kameraposisjon vises på skjerm
for presise observasjoner

QWERTY tastatur for
responsiv kontroll

Mini-Cam's unike trommel
gjør det raskt og enkelt å
feste og fjerne kontroller

FRIKSJONSBREMS

DATA OVERFØRING

VALG AV KAMERA

SENTRERINGSSETT

En enkel enhånds brems gir
mulighet for å låse, bremse
eller frigi trommel.

Overføre video og bilde er
så enkelt som å plugge inn
USB minnepinne eller SD
minnekort, eller overføre
data via innebygd WiFi.

Begge kamera har innebygde høyintensitets LED
lys. Velg mellom gyrokamera eller kamera med tilt
og rotasjon, innebygd gyroskop med 360° uendelig
rotasjon og tilt på 135° +/-

Optimaliser inspeksjonsresultatene med bruk av
medfølgende sentreringssett. Utvid disse med ekstra
sentreringssett med hjul for
større rørdiametre.
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FUNKSJONALITET
INNEN REKKEVIDDE
Gjøre opptak

Ta opp MPEG video og JPEG bilder, og
zoom opp til 3X på video.

INDUSTRI STANDARD
RAPPORTERING
ProPIPE Report ble designet og utviklet av Mini-Cam's
programvareingeniører. Det gir operatør mulighet til å lage
profesjonelle rapporter på site. Programmet er raskt og enkelt
å bruke, strømlinjeformer diagnoseringen og
gjør inspeksjonene ultraeffektive.
Dette reduserer kostnader og reduserer
timene med kontorarbeid!

Skriv inn observasjoner

Bruk moduler for datainnskrivning for å
loggføre observasjoner på inspeksjoner.
Se på opptak

Organiser videoer og bilder i folder,
og finn de igjen i galleri med miniatyrbilder.
Generer rapporter

Bruk den innebygde rapporteringsprogramvaren
for å produsere inspeksjonsrapporter,
overfør de så til USB for leveranser på site.
Kopier data

Kopier video, bilder og data til USB eller SD
minnekort for enkel overførsel til PC.
Skriv tekst på bilde

Skriv og lagre opp til 16 sider av tekst på
bilde. Velg farge, posisjon og bakgrunnsfarge
på teksten.
Bruk SOLOPro+
kontrollenhet for
å se på, ta opp
og kommentere
inspeksjoner fra
andre kilder med
komposittsignal
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WinCan
Observasjonsdata kan også eksporteres til WinCan
programvare (solgt separat); • WRc3 og WRc4
samsvar • GIS integrasjon • moduler for avanserte
funskjoner • utvidet rapportering
• støtte for nettverksinstallsjon og databaser
(Oracle, SQL).

Kontroller funksjoner

Velg frekvens på sonde, juster lys og
nullstill/juster meterteller.
Konfigurer innstillinger

Velg språk og dato/tid; velg fil format og
standard navngiving; juster kamera
parametere; velg innstillinger for grensesnitt
og strømsparing; oppdater programvare.
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SENTRERINGSSETT
ØK EFFEKTIVITETEN OG LEVETIDEN PÅ INSPEKSJONSSYSTEMET

B

C

Bruk Mini-Cam sentreringssett for
å øke effektiviteten og levetiden
på inspeksjonssystemene. Produsert
i høykvalitets materialer og uten
behov for verktøy for montering,
holder disse kameraet sentrert i
røret. Dette fører til økt kvalitet på
inspeksjonene, samtidig som det
beskytter kamerahode fra kontakt
mot overflatene i rør.

D

Sentreringssettene med hjul
utvider bruken av stakekameraet
til større dimensjoner hvor det
i mange tilfeller ville blitt brukt
traktorsystemer, og forbedrer
fremkommeligheten for kamera
gjennom
bend,

noe som gir mulighet for økt
rekkevidde på inspeksjonene.
Disse sentreringssettene er
tilgjengelige i 2 ulike størrelser
for både gyrokamera (CAM 025)
og kamera med tilt og rotasjon
(CAM026). Produsert i rustfritt stål
og ABS plastikk gir et robust og
korrosjonsbestandig design som
tåler daglig bruk i felt.

SENTRERINGSSETT
Som standard følger sentreringssett
med i koffert for både gyrokamera
og tilt og rotasjonskamera for bruk
i 75mm, 100mm og 150mm rør
(nede til høyre).

A

PRODUCT DETAILS
Beskrivelse
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Produktnummer

A

180mm sentrering for CAM023/25

7675422

B

180mm sentrering for CAM026

7675419

C

130mm sentrering for CAM026

7675418

D

130mm sentrering for CAM023/25

7675421
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Lading

Strømnett (100-240 Vac) eller bil
(12 eller 24 VDC) med medfølgende adaptere

3

3

3

CCU210 KONTROLLER

8" TFT LCD (800 x 600 piksler) LYSSTERK!

3

3

3

Full QWERTY* membran tastatur med piler for
navigasjon og separat joystick for kamerakontroll

3

3

3

Video

MPEG4 (WinCan kompatibel)

Bilder

JPEG (live eller fra lagret video)

Tekst på bilde
Innebygd minne
Ekstern lagring
Språk
Tilkoblinger
IP godkjenning

16 sider (valgbare farger og posisjon)
32 GB (utvidbart til 128 GB)
SD og USB 2.0
Flere (norsk og engelsk inkludert)
Strøm - stakefjær
IP54

Dimensjoner

(B x H x D) mm
(B x H x D) tommer

Konstruksjon

Sveiset stål

Finish
Meterteller
Kontroller
Vekt
Dimensjoner

Bildesensor

Pulverlakkert
Fot, Meter
Friksjonsbrems
40m / 60m / 100m
40m (130') / 60m (200') / 100m (330')
(L x B x H) cm
(L x B x H) tommer
1/4" farge CCD med DSP (Digital Signal Processor)

Effektive piksler

512 x 582

Oppløsning

470 HTVL

Sensitivitet

< 1.0 lux

Blenderåpning / Synsvinkel

F2.5 / 75°

Orientering bilde

Gyroskop

Størrelse

41mm (1.16") diameter

Belysning

4 LED

Belysning intensitet
Konstruksjon
Rørstørrelse

Justerbar (til 12.5k lux ved 150mm)
Rustfritt stål
50mm (2") og opp

Sonde

33 kHz / 512kHz / 640 kHz

Sentreringssett inkludert

3" / 4" /6" sentreringssett

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3 3 kg (6.6lb)kg

3 kg (6.6lb)

3 kg (6.6lb)

435 x 250 x 140
17.1 x 9.8 x 5.5

435 x 250 x 140
17.1 x 9.8 x 5.5

435 x 250 x 140
17.1 x 9.8 x 5.5

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3 40m 15kg (33lb) • 60m 20kg (44lb)  •  100m 30kg (66lb)
40m (130')
530 x 365 x 690
20.8 x 14.3 x 27.1

60m (200')
690 x 370 x 890
27.1 x 14.5 x 35

100m (330')
790 x 370 x 960
31.1 x 14.5 x 37.7

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-

CAM026 TILT OG ROTASJON

3
3

Bildesensor

SOLOPRO +
Axial

SOLOPRO +
Pan & Rotate

SOLOPRO +
Duo

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

100mm (6") og opp

-

33 kHz / 512 kHz / 640 kHz

-

6" / 8 " sentreringssett

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

1/4" farge CCD med DSP

-

Effektive piksler

512 x 582

-

Oppløsning

470 HTVL

-

Sensitivitet

< 1.0 Lux

-

Blenderåpning / synsvinkel

F2.5 / 75°

-

Orientering bilde

Gyroskop

-

Størrelse

73mm (2.8in) diameter

-

Belysning

6 LED

-

Belysning intensitet
Konstruksjon
Rørstørrelse
Sonde
Sentreringssett inkludert

SOFTWARE

3
3

Justerbar (til 12.5K lux ved 150mm)

-

Aluminium / rustfritt stål

-

ProPIPE rapportering

WinCan Embedded

Trommel til kontroller

TILBEHØR

3
3

PAL

Vekt

TROMMEL

SOLOPRO +
Duo

6-timer Lithium-Ion

Tastatur

CAM025 GYROKAMERA

SOLOPRO +
tilt og rotasjon

Batteri

Video Format

Skjerm
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SOLOPRO +
Gyro

Strømadapter bil
Strømkabel
Minne

8 GB USB / 8 GB SD kort

Tilbehørskoffert
Mini-Cam USB
Kabel for kompositt video inn

TILVALG

SYSTEM

SPESIFIKASJONER SOLOPRO+

Styrepinner for grenrør
Sentreringssett med hjul

130mm / 180mm

Terrenghjul for kabeltrommel

Produktnummer: SPP-ATA

Tiltbord for kontroller

Produktnummer: 7675639

- Ikke tilgjengelig
Tilleggsutstyr
©2016 Mini-Cam Ltd. All rights reserved. SOLOPro+, ProPIPE and Mini-Cam names/logos are trademarks of Mini-Cam Ltd. WinCan name/logo are trademarks of
CD-Lab and used under licence. Specifications subject to change without notice. Images for illustration purpose only.
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For mer informasjon besøk
minicam.co.uk
www.pso.no

PSO AS
Postboks 306
4066 Stavanger
contact@pso.no
www.pso.no

SPP0616

Tlf: 51 73 11 00

