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Mobilt System
Multifunktionell Rörinspektion

från 100 mm300 m



Snabb och bekväm 
dataöverföring

 • 3 × video output, inkl. RPP video output

 • 2 × LAN interface för datahantering

 • USB kontakter för olika USB utrustningar,  

printer, mus, tangentbord, hårddiskar etc.

Ergonomisk och lätt att använda
 • Flexibelt arbete med löstagbar styrenhet

 • Ergonomiskt placerade reglage

 • Enkel hantering

Lasermätning
Integrerad parallell-laser finns i kameran 

som standard

 • Diametermätning

 • Deformationsmätning

 • Skademätning

Fordonsutveckling
 • Genom att integrera CROSS|TOUCH i CROSS|PORTER,  

erbjuder RICO ett högt värde på film-bussen samt ett  

mobilt inspektionssystem som kan separeras från  

fordonet bara några enkla steg.

 • Med färdiga monteringsmoduler erbjuder RICO en  

oslagbar flexibilitet när det gäller att utrusta  

ditt fordon själv.

Lutningsmätning
 • Lutningsmätare i motorvagnen som standard 

för att skildra bakfall etc. i ledningen.  

Programvara behövs till detta (extra tillbehör)

 • Lutningsmätare med skyddsfunktion för tilt

Kompatibel med alla vagnar och kameror  
från RICO

Produktfunktioner

 • Mobilt inspektionssystem, från Ø 100 mm till 1400 mm

 • Olika vagnar och kameror kan användas till samma system

 • Kabeltrumma med 300 m singelkabel

 • Moduldesign, idealisk för mobil användning och för fast  

montering i fordon

 • Lätt, kompakt och enkel att transportera med de ergonomiska 

transporthandtagen 

 • Integrerad industri PC med SSD hårddisk, integrerad pekskärm 

31 cm/12,1 tum

 • Viklock med en integrerad antireflexbehandlad monitor,  

lämplig för dagsljus, 31 cm/12,1 tum

 • Inkluderar programvaran WinCan ProTouch Lite

 • Levereras om så önskas med komplett programvara för  

rörinspektion

 • Made in Germany

300 m



MOBILT | MODULÄRT | MULTIFUNKTIONELLT 
RICO sätter nya standarder inom teknik, rörlighet och effektivitet

Extra tillbehör
 • Pirra för mobilt bruk

 • Fjärrkontroll CROSS | REMOTE

Hårddisk  • SSD 240 GB

Internminne  • DDR3 4 GB

Operativsystem  • Windows 8.1 Professional 64 Bit

USB  • 2 × 3.0

 • 6 × 2.0

LAN  • RJ-45

Analog video output  

(3 ×)

 • 2 × S-Video

 • 1 × RPP video output

Data interface 

(metervisare)

 • USB (B)

Vikt  • 55 kg (utan kamera och vagn)

Teknisk data

PC monitor  • 31 cm/12,1 tum

 • Pekskärm, lämplig för dagsljus

 • Antireflexbehandlad

 • Ljus: 800 cd/m²

 • Upplösning: 1024 × 768 Pixlar

 • Kontrast: 900:1

Observationsmonitor  • 31 cm/12,1 tum

 • För dagsljus, antireflexbehandlad

 • Ljus: 800 cd/m²

 • Upplösning: 1024 × 768 Pixlar

 • Kontrast: 900:1

Processor  • Intel® Core™ i5
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