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www.minicam.co.uk
www.pso.no

PROTEUS LITE
BEVIST PÅLITELIG

MODULÆRT OPPSETT
Mini-Cam’s NYE Proteus Lite samler de gode egenskapene og påliteligheten 
til Proteus i en svært kostnadseffektiv men kapabel pakke som samtidig kan ek-
spanderes på et senere tidspunkt om nødvendig. Systemet er designet og utviklet 
internt i Mini-Cam for å møte behovene til kunder som ønsker et ultraporta-
belt traktorsystem man får plass til i hvilken som helst bil , eller som enkelt kan 
sendes dit jobben skal gjøres, samtidig som prisen gjør det tilgjengelig for de 
som tidligere ikke har vurdert traktorsystem for rørinspeksjon. Proteus Lite gir 
brukeren mulighet til å utføre effektive inspeksjoner av høy kvalitet, og med 
ProPIPE+ og WinCan rapporteringsprogramvare innebygd på kontroller som standard, 
kan man opprette nøyaktige rapporter i felt, noe som sparer mye tid og gir et svært 
godt produkt som enkelt kan overleveres kunde.

Robusthet, fleksibilitet og intelligente løsninger med mange funksjoner kjennetegner 
alle kamerasystemene fra Mini-Cam, og Proteus Lite er intet unntak. Systemet er 
klargjort for å utvides med både eksisterende tilleggsutstyr og eventuelt fremtidige 
utviklinger, og modulariteten gir mange muligheter for å utvikle systemet i tråd med 
arbeidsmengde og prosjekter.

Det er ikke tilfeldig at Proteus systemer er i daglig bruk i 35 land over hele verden, og 
med det nye Proteus Lite vil systemene bli tilgjengelig for enda flere brukere
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Enkelt å feste kontroller Manuell spoling av kabel 2-Stegs fjerning av ruller

UNIKE FES-
TEPUNKT FOR 
KONTROLLER

RULLER PÅ 
METERTELL-
ER ENKLE Å 
FJERNE FOR 

RENGJØRING

SOLID
 PULVER-
LAKKERT 

RAMME MED 
GUMMIKNOT-

TER

FJÆRBELASTED 
KOBLING, IKKE 

BEHOV FOR 
VERKTØY

250m 6.8mm
KEVLAR

FORSTERKET 
KABEL

FRIKSJONS-
BREMS

HÅNDTAK KAN 
FJERNES OG 

SLÅS SAMMEN 
FOR Å SPARE 

PLASS

AVAILABLE AS 



Den spesialtilpassede kabeltrommelen er designet av Mini-Cam’s 
ingeniører, med samme høye kvalitet som standard Proteus 
tromler, men er forenklet for å holde prisnivået nede. Trommelen 
er designet for å være så kompakt som mulig, samtidig som den 

er robust for bruk i felt. Stålrammen er spraylakkert med Mini-Cam’s 
velkjente oransje farge, og inkluderer blant annet en manuelt opererbar 
føringsarm for kabelen og meterteller, som enkelt kan åpnes for reng-
jøring. Friksjonsbremsen kan låse trommelen eller brukes som brems for 

å unngå at trommelen spinner fritt. Det robuste håndtaket kan felles 
inn for å ta mindre plass under transport og oppbevaring.

Kabeltrommelen kommer med 250 meter 6,8mm kevlarforsterket 
kabel, og har plass for å montere kontroller 
på toppen for for enkel arbeidsstilling. 

Det er også mulig å montere bord for tilt og rotas-
jon av kontroller for ytterligere forbedret synsvinkel 
til skjerm og posisjonering av tastatur.

Kraftig håndtakFriksjonsbrems / Håndbrems Håndtak kan pakkes sammen

RMPL250
TROMMEL



Rask justering av kameraheis Kameraheis i øvre posisjon Nedsenkningspunkt

MINI-CAM
PATENTERT 
HURTIGKO-
BLING FOR 

DEKK

HURTIG LÅS/
ÅPNING AV 

KAMERAHEIS 
FOR ENKEL 
JUSTERING

ULTRA LYSE DO-
BLE 3-LED LYS

KRAFTIG VANN-
TETT KOBLING 
BAK PÅ TRAK-

TOR

MYKE GUMMI-
HJUL GIR ØKT 

GREP

KRAFTIG 
NEDSENKNING-

SPUNKT

FULL 360° 
KONTINUERLIG 
ROTASJON OG  

+/-135° TILT

TILKOBLING 
FOR EKSTRA 
BELYSNING/

RYGGEAMERA

HURTIGKO-
BLING FOR 

KAMERAHODE

AVAILABLE AS 



CPL150

Kraftig kobling til kabel Mulig ekstra lys og ryggekamera Hurtigkobling for dekk

CPL150 er modellert etter vår bestselgende Pro-
teus CRP150 traktor, og er en perfekt kombinasjon til 
RMPL250 kabeltrommelen. CPL150 har den samme kval-
iteten, påligeligheten og presisjonen som våre kunder har 
blitt vant til og forventer fra Proteus-systemene. Traktoren 
har en ny, manuell kameraheis, integrert nedsenkning-
spunkt og mulighet for å montere ekstra belysning/ryg-
gekamera.

Mini-Cam’s vanntette koblinger er standard, det gjør også 
den patenterte løsnigen som gjør skifte av dekk svært 
raskt og enkelt. De myke gummidekkene er utviklet for 
å gi best mulig grep, og andre dekkmaterialer er også 
tilgjengelige. CPL150 er utviklet for å være pålitelig i røffe 
omgivelser, og kan kombineres med ulikt tilleggsutstyr for 
å utvikle bruksområdene til systemet

Integrasjon med ulike dekk og tilbehør gjør at CPL150 kan 
brukes i rør fra 150mm diameter.

150mm dia

CPL150 med 90mm dekk (standard) 
kameraheis ned

CPL150 med 140mm ekstra store dekk 
Kameraheis hevet

375mm dia

TRAKTOR



Fast CAM027 Ekstralys/ryggekamera ALB300 Tilt, rotasjon & Zoom CAM028

ALTERNATIVE KAMERA FOR PROTEUS LITE

Kun komponenter av høyeste kvalitet brukes i de-

sign av kamerahodene, og hvert enkelt monteres 

og testes gjennomgående på fabrikken i England. 

Kameraene er bygd for å være robuste, ha lang le-

vetid og enkle i bruk og sammenkoblinger, samti-

dig som de skal gi utmerkeded bilder.



CAM026
CAMERA

TILT/ROTASJON KAMERA
Proteus Lite leveres med vårt bestselgende CAM026 
kamera som standard. Dette tilt og rotasjonskameraet har 
360° kontinuerlig rotasjon, +/- 135° tilt og svært kraftige 
LED lys som gir gode bilder. Gummii front gir økt levetid, og 
manuell justering av fokus gir skarpe bilder uansett avstand..

DOBLE ULTRA-
LYSE 3-LED LYS

360° 
KONTINUERLIG 
ROTASJON & 
 +/- 135° TILT

ROBUST HUR-
TIGKOBLING 
FOR KAMERA

CAM026 360° Rotasjon  +/- 135° Tilt

AVAILABLE AS 
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FUNKSJONSRIK 
KONTROLLER 
Mini-Cam’s CCU208 kontroller har to integrerte 
joysticker for kontroll av kamera og traktor, og et 
ergonimisk tastatur, så hele systemet kan opereres 
i all slags vær, også med hansker. De brukervenn-
lige fargekodede hurtigtastene med veiledning på 
skjermen gjør at navigering i menyene og bruk av 
de ulike funksjonene er enkelt og hurtig for både 
nye og erfarne brukere.
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AVAILABLE AS 

KONTROLLER

CCU208
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Konfigurer kontroller slik at systemet passer deg best 
mulig, blant annet med innstilling for rapportering, 
filformat, filnavn, kamerainnstillinger (fargebalanse, 
kontrast, lysstyrke), oppdatering av programvare (utstyr 
må ikke på service for dette) osv

FUNKSJONALITET
I FINGERTUPPENE

Bruk Proteus Lite kontrolleren for å se på, ta opp og lage rapporter fraandre videkilder 
med kompositt videoutgang.

Oppsett

OK

▲ ▲ ▲

▲▲

Home End

Prev Next

!
1

“
2

@
3

/
4

%
5

?
6

&
7

-
8

(
9

)
0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M <
,

>
.

CAPS
LOCK

#Sym Help *

Esc

Media Camera

+-

+

▲

Crawler

00.0

T

▲
▲▲

▲

▲ ▲

▲▲

Survey

Cable Reel

Power
ON/OFF

ALL
STOP!

F1 F3F2 F4 F6F5

Rapporter direkte i WinCan eller 
ProPIPE+ og skriv ut detaljerte 
rapporter i pdf rett fra kontroller. 
Spar tid og kostnader!

Generer rapporter

Kraftig sonde (tilvalg) på
33kHz, 512Hz eller 640Hz. for 
bruk i alle slags rør.

Sonde
Nullstill eller juster den 
nøyaktige metertelleren 
med egen hurtigtast.

Meterteller

Leveres med innebygd rap-
porteringsprogramvare for 
rapportering i felt

Rapportering

Brukervennlig, multifunksjons 
hurtigtaster med intuitiv 
guiding på skjermen gjør 
bruk av kontroller enkelt

Hurtigtaster

12

Kontroller har integrert batteri, 
slik at video og bilder kan evalu-
eres uten å være tilkoblet strøm. 
Kan også drifte stakekamera!.

Integrert batteri
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Kopier rapporter, vid-
eo og bilder via USB 
eller SDHC minnekort 
for enkel overføring 
til PC og sømløs inte-
grasjon med WinCan

Kopiere data

Video og bilder organ-
iseres i mapper, og kan 
finnes igjen i galleriet. 
Filmer og bilder kan 
spilles av, flyttes og 
slettes.

OK

▲ ▲ ▲

▲▲

Home End

Prev Next

Media Camera

+-

+

▲

Crawler

00.0

T

▲

▲▲

▲

▲ ▲

▲▲

Survey

Cable Reel

Power
ON/OFF

ALL
STOP!

F1 F3F2 F4 F6F5

Øk eller senk belysningen 
fra de kraftige integrerte 
LED-lysene på kamera-
hodene

Kameralys

OK

▲ ▲ ▲

▲▲

Home End

Prev Next

!
1

“
2

@
3

/
4

%
5

?
6

&
7

-
8

(
9

)
0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M <
,

>
.

CAPS
LOCK

#Sym Help *

Esc

Media Camera

+-

+

▲

Crawler

00.0

T

▲
▲▲

▲

▲ ▲

▲▲

Survey

Cable Reel

Power
ON/OFF

ALL
STOP!

F1 F3F2 F4 F6F5

Proteus leveres med mange ulike 
og tastatur tilpasset ulike regioner

Ulike språk

Lysstyrken på skjermen kan 
justeres for å kunne se bildet fra 
kamera i alle omgivelser, også di-
rekte sollys. Systemet kan derfor 
brukes på både godværsdager 
og dager med regn!

Lysstyrke skjerm
Se på opptak

Ta opp MPEG video og 
JPEG bilder, og zoom opp 
til 3X ved avspilling av 
video.

Gjør opptak

Venstre joystick kon-
trollerer traktor. Styring 
av kamerahodets tilt og 
rotasjon utføres med 
høyre joystick. Kamera 
kan rotereres kontinu-
erlig og tiltes +/- 135° 
for komplett oversikt 
i rør. 

Joystick

Kontroller kommer med 
WiFi for å gi tilgang til 
lagrede videoer, bilder 
og annen data fra andre 
områder. Brukere kan 
dele bilder og rapport-
er via epost direkte fra 
kontroller, eller laste opp 
via WinCanCloud til
WinCan Web for å gi an-
dre tilgang via nettleser

Del filer

Skriv og lagre opp til 
16 forhåndsdefinerte 
tekstsider. Velg, farge på 
tekst og bakgrunn, samt 
plassering.

Skriv tekst

▲ ▲



RAPPORTERING
ProPIPE+ programvare for rapportering er utviklet av Mini-Cam’s egne 
ingeniører, og gir mulighet for nøyaktig og effektiv inspeksjon av rør, 
med enkel prosessering av data etter inspeksjonen. Systemet gener-
erer PDF-filer, og gir brukerene mulighet til å opprette profesjonelle, 
detaljerte rapporter med illustrative diagram over rør og mulighet for 
enkel fildeling. 
 
ProPIPE+, WinCan Embedded og WinCan Web software er kostnads-
fritt installert som standard på Proteus Lite kontrolleren, og gir derfor 
operatøren mulighet til å utforme detaljerte rapporter i felt mens 
jobben pågår, og umiddelbart dele informasjonen med kolleger og 
kunder. På denne måten får kundene resultatene av inspeksjonene 
raskere, noe som gjør arbeidet svært effektivt både med tanke på tid 
og kostnad, samtidig som det sørger for at infromasjon ikke går tapt 
mellom utførelse og rapportering. .

Mini-Cam’s Proteus Lite kontroller er også utstyrt med WiFi for å gi 
tilgang til bilder og data lagret på kontrolleren fra 

andre enheter. Operatøren kan enkelt kopiere 
filer trådløst til PC, eller laste de direkte opp til 
en skyløsning. Det trengs ingen ekstra pro-
gramvare for å se på rapportene, bare åpne 

filen i Microsoft® Word om man ønsker 
legge til mer info. 

n SPAR TID OG PENGER 
n  LAG EN FERDIG RAPPORT I FELT 
n MULIGHET FOR Å LAGE KUNDESPESIFIKKE    
RAPPORTOPPSETT 
n GENERER PDF RAPPORTER 
n LETTLESTE OG OVERSIKTLIGE RAPPORTER 
n DETALJERT DIAGRAM OVER RØR MED DEFEKTER 
n KAN DELES VIA EPOST PÅ KONTROLLER

ProPIPE+ og 
WinCan Embedded 

software er kostnads-
fritt installert på kon-

trollerpå  
Proteus Lite systemer

n DATABASE INNEBYGD 
n WRc3, WRc4 & WRc5 KOMPATIBELT 
n GIS INTEGRASJON 
n AVANSETE TEKNOLOGISKE MODULER 
n UTVIDET RAPPORTERING 
n STØTTE FOR NETTVERKSINSTALLERING 
n STØTTE FOR ANDRE DATABASER 
 (Oracle, SQL)

n DEL FILER MED KOLLEGER OG KUNDER 
n DEL PDF RAPPORTER, BILDER OG VIDEO VIA 
EPOST 
n LAST OPP WINCAN PROSJEKTER TIL SKYLØSNIN-
GEN WINCAN WEB
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SOFTWARE

GENERER 

PDF 
RAPPORTER

DEL 
FILER

ProPIPE+ rapporterings Software 
WinCan Embedded gir mulighet for 
enkel deling av filer. Med en 3-stegs 
prosedyre kan brukere dele PDF 
rapporter, bilder og video via epost, 
eller laste opp WinCan rapporter til 
WinCan Web for sikker og umiddel-
bar, deling i skyen. Alt som trengs for 

å dra nytte av disse funksjonene er å 
koble kontroller til trådløst nettverk, 
og brukere kan også bruke sin mo-
biltelefon til dette.

Se opptak fra ProPIPE+ på våre hjemmesider www.pso.no



h

KABELTRINSE
For guide av kabel under ins-
peksjon

Denne trinsen reduserer slitasjen og motvirker 
knekk og bøy på kabel under inspeksjonen. 
Den kommer med 12 meter tau og hurtigko-
bling for å feste rundt kabelen.

TILTBORD FOR 
KONTROLLER
Tilt og roter kontrolleren for å 
tilpasse arbeidsposisjonen 

Tiltbordet er raskt og enkelt å installere eller 
fjerne, og gir brukeren mulighet til å enkelt 
justere posisjonen på kontroller slik at man får 
en optimal posisjonering for å se på skjermen 
og skrive på tastaturet. Tiltbordet kan tiltes 35° 
fremover og 75° backwards, med full 360° hori-
sontal rotasjon. 
Det trengs ingen verktøy for å feste dette, bruk 
kun de medfølgende 
klammene. .

Tekniske spesifikasjoner

Product Code CGP01

Dimensjoner LxBxH 485 x 75 x 105mm

Lengde tau 12 meter

Vekt 2.8kg

Tekniske spesifikasjoner

Product Code TTC01

Dimensions LxWxH 350 x 300 x 270mm

Vekt 3kg

QUICK
RELEASE

Se vide på våre 
nettsider www.
pso.no
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A – Stakefjær med tilt og rotas-
jonskameraCCP60/CAM026  
B – Stakefjær med gyrokamera 
CCP60R/CAM025

A

B

Tekniske spesifikasjoner

Product Codes CCP60/CCP100

Brukstemperatur -20°C ~ +50°C

Dimensjoner H x B x D 890 x 360 x 690mm

Vekt (uten kontroller) 21.3kg

IP-grad IP54

TILGJENGELIG I 
UTGAVER PÅ 60 

OG 100 METER, 11 
OG 12,5MM

TILHØRENDE 
STAKEKAMERA
Stakekamera med utskiftbart 41mm gyrokamera er designet for å kobles 
rett til Proteus Lite kontrolleren. Stakefjæren kan også brukes sammen med 
standard tilt og rotasjonskamera som følger med Proteus Lite traktorsys-
temet. Stakefjærene kommer i 60 og 100 meter utgave, med en stivhet 
som gjør det mulig å stake hele lengden. Internbatteriet i kontroller gjør at 
operatøren kan bruke stakekamera uten å være tilkoblet strøm.

TILBEHØR
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Tekniske spesifikasjoner

Product kode BPP24

Dimensjoner L x B x H 280 x 100 x 120mm

Vekt 4kg

Ekstrautstyr Bæreveske

PROTEUS POWER
BATTERIPAKKER
Bærbar strømforsyning... 
hvor vil det ta deg?

Dangerous goods shipping conformity required - please contact us for details

Med Proteus kraftige men kostnadseffektive batteripakker, 
kan man utføre inspeksjoner uten strømforsyning eller 
aggregat. Mini-Cam’s unike Proteus Power batteripakker 
muliggjør inspeksjoner i de mest avsidesliggende områder, 

med opp til 5 timer drift på systemet. Batteripakkene 
er enkle å koble til, med beskyttelse for kortslutning og 
indikasjon på lading, og lades med standard Proteus strøm-
forysning.

BÆREVESKE
FOR BATTERI

Please Note: Charging unit shown above for illustration only, not included 
with Proteus Power Pack. Charging Unit purchased separately.
*Battery life dependant on operating conditions.

Se vide på våre 
nettsider www.
pso.no
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UTBYGGING FOR
TRAKTOR
Utvid kapabiliteten til systemet

Tekniske spesifikasjoner

Product Code PCC01

Kompatibel med CPL150/CRP150/CRP140

Dimensjoner LxBxH 410 x 265 x 220mm

Vekt 7.6kg

Festemetode 2 adaptere  og bolter

UNIKT
INNEBYGD

GIR

For rør med mye bunnfall anbefales 250mm 
hjul (QRW250/140/150) Disse sentererer 
traktorene i opp til 1000mm rør.

Med denne utbyggingen, kan Mini-Cam’s CPL150, 
CRP140 og CRP150 traktorer benyttes i enda større rørdi-
ametere. 
Dette er enkelt å feste på, og gir ekstra bakkeklaring, 
som gir sentrering av kamera i opp til 1000mm rør og 
kulverter. Med de store, flate hjulene får man også bedre 
fremkommelighet på flatt underlag eller i store rør.

Utbyggingen er robust, styrbar og har trekk på alle 4 hjul, 
og driftes av traktoren som monteres i denne. Den har 
også et unikt innebygd gir, som gir enten høy hastighet 
eller høy trekkraft. Utbyggingen kommer med fire 220mm 
hjul som standard.

Se vide på våre 
nettsider www.
pso.no

ACCESSORIES
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TRAKTORHJUL
Våre spesialdesignede hjul gir god ytelse i 
mange ulike rørdiametere og overflater.

MYK GUMMI

Sorte, myke gummihjul er utviklet for å gi 
godt feste i de fleste rør.
Finnes i fire størrelser og med bred aksling

KARBID

Fragmenterte kopperpartikler festet på et hjul 
av rustfritt stål
Finnes i fire størrelser og med bred aksling

FOR
PLASTRØR

LUFTFYLTE RUGGED
HEAVY
DUTYKraftige, 250mm dekk er designet for CRP300 trak-

toren, men kan også brukes på utbyggingen til de 
mindre traktorene.
Finnes i en størrelse og med bred aksling

HIGH GRIP

Carborundum gir økt grep i våte rør og rør 
med fett.
Finnes i tre størrelser og med bred aksling

IMPROVED
TRACTION

Se hvordan det virker på våre nettsider www.pso.no

PATENTERT HURTIGLÅS 
Proteus traktorer har alle  Mini-Cam’s unike, patenterte låsemekaniske for 

hjul. Dette gjør det enkelt og raskt å skifte mellom hjulstørrelse og materi-

aler avhengig av rørene man skal inspisere

HIGH GRIP

Utvid traktoren med hjul med bred aksling for 
bruk i større rør. Disse er like enkle å feste og 
fjerne som de vanlige hjulene, og gir ekstra 
stabilitet og mer bakkeklaring.
Tilgjengelig i Myk Gummi, Karbid og Stein

EKSTRA BREDE

FOR VÅTE 
RØR OG 

FETT
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Video Format PAL n
Batteri Lithium-Ion (Kontroller) 6 timer

Batteri Lithium-Ion (Kontroller med stakekamera) 3 timer

Lading 100-240 Vac n

Skjerm 10.4" XGA (1024 x 768 piksel) Svært lyssterk for sol n

Keyboard
QWERTY∆ membrankeyboard med piltaster for naviger-
ing joystick for kontroll av kamera og traktor, hurtigtaster 
for menyer.

n

Video Opptak MPEG4 (WinCan kompatibel) n
Bilder JPEG (live eller fra video) n

Text Overlay 16 sider (valgbar tekst og farger) n
Internminne 32 GB (kan utvides til 128 GB) n

Ekstern lagring SDHC og USB 2.0 n
Språk Norsk, Engelsk med flere n

Tilkoblinger Strøm og kabeltrommel n
IP grad IP54 n

Vekt 5.5 kg

Dimensjoner (B x H x D) mm  430 x 280 x 150

Materiale Sveist stål n
Maling Spraylakkert n

Meterteller Fot, Meter n
Funksjoner Friksjonsbrems/lås n

Vekt 29.3kg 

Dimensjoner (L x B x H) mm 550 x 385x 700

Rørdiameter 150mm og større n
Vanndyp 1 bar (14.50psi) n

Innebygd kameraheis Manuell n
Patentert hurtiglås for hjul n

Ulike hjulstørrelser 4 størrelser o

Multifrekvens sonde o

Fallmåling/Inklinasjon o
Robust kabelkobling n

Vekt 9.25 kg

Dimensjoner (L x Bx H) mm 320 x 85 x 100mm

ATEX Sone 2 Godkjent o

TR
O

M
M

EL
  C

CU
20

8 
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O
N

TR
O
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ER

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

CP
L1

50
 T
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KT

O
R

PROTEUS LITE
SPESIFIKASJONER
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Sensor 1/4" farge CCD med DSP n
Effektive piksler 512 x 582 n

Oppløsning 470 HTVL n
Sensitivitet < 1.0 Lux n

Fokusområde / Synsvinkel F2.5 / 75° n
Gyro Auto/motorisert n

Størrelse 74mm (2.9”) dia n
Belysning 6 LED n

Intensitet belysning Justerbar (til 12.5K Lux ved 150mm) n
Konstruksjon Aluminium / Rustfritt stål n
Rørdiameter 150mm (6") og større n

Rørdiameter stakekamera 6" / 8 " sentrering, ekstra sentrering opp til 400mm n

ProPIPE+ Reporting n

WinCan Embedded n

WinCan Web n

Kabel fra trommel til kontroller n
Adapter for strøm fra bil n

230V strømforsyning n
Lagring 8 GB USB minnepinne / 8 GB SDHC kort n

Tilbehørskoffert med sentrering n
Mini-Cam keychain n

Oppgradering minnekort 16GB / 32GB o

Kabeltrinse Tilbehør o

Kontroller tiltbord Tilbehør o

Proteus  Power batteripakkek Tilbehør o

Crawler Cradle Tilbehør o

Proteus dekk Se side 20 o

Tilhørende stakekamera 60 eller 100 meter stakefjær o

Sentrering 130mm / 180mm (for stakekamera) o

Offroad dekk for stakefjær Tilbehør o

M
ED

FØ
LG

ER
EK

ST
RA

 T
IL

BE
H

Ø
R

SO
FT

W
AR

E

n Standard 

o Tilvalg

∆
Ulike språk tilgjengelig

PROTEUS LITE 
FORTSETTER FRA FORRIGE SIDE

CA
M

02
6 

 T
IL

 &
 R

O
TA

SJ
O

N
SK

AM
ER

A

22



Premier
InnMcDonald’s

Haydock Park
Racecourse

GOLBORNE

ASHTON-IN- 
MAKERFIELD

NEWTON-LE- 
WILLOWS

Y
e

w
 Tree W

ay

Kirkstead Way

Head Office
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Mini-Cam Ltd. Registered in England & Wales No.3728693. Registered Office: Unit 4, Yew Tree Way, Stonecross Park, Golborne, Warrington, WA3 3JD.
VAT Registration No. GB 218 688 471 ©2018 Mini-Cam Ltd. All rights reserved. Proteus, ProPIPE+ and Mini-Cam names and logos are trademarks of Mini-Cam Ltd. 

WinCan Embedded and WinCan Web name and logo are trademarks of CD-Lab and used under licence. Specifications subject to change without notice. Images for illustration purpose only.

Head Office & Production

Postal Address
Mini-Cam Limited
Unit 4, Yew Tree Way, Stonecross Park, Golborne, 
Warrington, Cheshire, WA3 3JD, United Kingdom

Switchboard 
Telephone +44 (0) 1942 444555
Facsimile +44 (0) 1942 273735

Hours of Business
Mon - Thur 8.00am - 5.00pm • Fri 8.00am - 3.45pm
Saturday & Sunday Closed

General Enquiries
Email info@minicam.co.uk

Service Enquiries
Email service@minicam.co.uk

UK Sales
Email greg.guest@minicam.co.uk
Email matthew.stark@minicam.co.uk

International Sales
Email sven.breitenfeld@minicam.co.uk

Demonstration Showroom & Custom Van Fits 

5 minute drive from our Head Office

Postal Address
Mini-Cam Limited
Innovation House, Unit C, Kirkstead Way,
Golborne, Warrington, WA3 3PY, United Kingdom

Telephone +44 (0) 1942 444555

Custom Van-Fits Enquiries
Email greg.guest@minicam.co.uk
Email matthew.stark@minicam.co.uk

HOW TO FIND US

CONTACT INFORMATION
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Mer informasjon om dette og andre produkter på

www.pso.no  og minicam.co.uk

Mini-Cam Limited
Unit 4, Yew Tree Way
Stonecross Park
Golborne
Warrington
WA3 3JD
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1942 444555
Fax: +44 (0) 1942 273735
Email: info@minicam.co.uk
www.minicam.co.uk

PSO AS
Heiamyrå 1
4031 Stavanger

Tlf: +47 51 73 11 00

Email: contact@pso.no
www.pso.no

DESIGN 052018


