
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLOPro+ Systemet 

Video Format PAL 

Batteri Lithium-Ion batteripakke til 6 timers brug ved fuld belysning 

Rørstørrelse  Ø50 til Ø200mm med standard tilbehør 

Dimensioner  SPP-040     : 530x365x690mm, 18kg 

SPP-060     : 690x370x890mm, 23kg 

SPP-100     : 790x370x960mm, 33kg 

Rørål SPP-040     : 40 meter, Ø11mm med digital metertæller 

SPP-060     : 60 meter, Ø11mm med digital metertæller 

SPP-100     : 100 meter, Ø13mm med digital metertæller 

Sonde Indbygget multifrekvens sonde, 512hz, 640hz, og 33 kHz 

Opladning 220V og 12/24V ladekit medfølger  

Kontrolboks 

Skærm 8” TFT, 800 x 600 Pixels, Skærmbillede kan tydeligt ses i direkte sollys 

Keyboard Fuldt tastatur der inkluderer æ, ø og å, joystick for kontrol af CAM026 drejehoved, 
tryknapper for andre funktioner, farvekodet meny valg, kan betjenes med hansker 

Video & billedeoptager  MPEG4 video (WinCan Kompatibel), JPEG stillbilleder  

Sprog Dansk, Svensk, Engelsk samt mange andre sprog 

Hukommelse 32Gb intern hukommelse, kan udvides via USB og SD kort  

Godkendelse IP54, regn og stænk tæt 

CAM025 Aksial Kamerahoved 

Kameramodul Ø41mm Aksialhoved, selvnivelerende, kraftig justerbar LED belysning til 12,5k lux, 4x LED  

Opløsning 470 HTVL, 512 x 582 pixels 

Lysfølsomhed < 1,0 lux 

Rørstørelse Fra Ø50mm rør 

CAM026 Pan & Rotations Kamerahoved  

Kameramodul Ø74mm, 360 graders Rotation, 135 graders panorering, selvnivelerende, kraftig justerbar 
LED belysning til 12,5k lux, 6x LED, pindkit for stik-på-stik inspektion 

Opløsning 470 HTVL, 512 x 582 pixels 

Lysfølsomhed < 1,0 lux 

Rørstørrelse Fra Ø110mm rør 

Rapporterings Software 

ProPIPETM Mini-Cam ProPIPE+TM rapporterings program 

WinCan WinCan mobile med Dandas 2-6 kodekatalog 

Tilbehør 

Komfortkuffert DK komfortkuffert med 12/24/240V ladekit og manual 

3x CAM025 rør adaptorer samt div. værktøj 

1x 8Gb Mini-Cam USB-stik  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-Cam SOLOPro+ 

Mini-Cam SOLOPro+ systemet har alle de funktioner du behøver for at inspicere rør og ledninger fra 
Ø75mm til Ø200mm, dokumentere dine resultater, og oprette detaljerede rapporter for levering i 
marken. 

Systemet er designet til at lave detaljerede optagelser under barske forhold og brugerfladen giver let 
anvendelige muligheder, herunder observation og rapporteringsmuligheder, og accepterer USB og SD 
medier for let overførsel af data, video, billeder og rapporter. SOLOPro + er WiFi aktiveret for nem 
fjernadgang til gemte billeder, video data og rapporter. 

Mini-Cam Ltd. blev grundlagt i 1996 og har i mere end 20 år udviklet og fremstillet 
rørinspektionssystemer til de professionelle brugere i kloak og off-shore industrien. 

Mini-Cams brede produktprogram inkluderer Proteus™ traktor systemet, 
SOLOPro+™ Skubbekameraer og den fuldt integrerede rapporteringssoftware, ProPIPE™. Alle 
kamerasystemerne kan som standard integreres med Wincan softwaren og kommer med det danske 
Wincan katalog preinstalleret. Mini-Cam's ry for udvikling, træning og backup har gjort det muligt for 
firmaet at opbygge et forhandlernetværk i 25 lande verden over. 

Højt specialiseret viden, erfaring og feedback fra kunder har gjort, at alle Mini-Cams produkter er 
udviklet med fokus på brugervenlighed og holdbarhed, til priser der gør systemerne meget attraktive for 
et bredt udsnit af de professionelle brugere. 
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Morten Brandt Jensen 
Salg & Support 
 
mobil     +45 30 73 55 81 
e-mail    mbj@norcam.dk   
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