
Täthet kameramodul SR 50Knappar & Funktioner Styrbox
TINY PC med tillbehör repareras eller byts ut utan kost-
nad - dvs. om handhavandet av utrustningen skett enligt 
instruktionsbok och att service har gjorts var 6:e månad 
på leverantörens verkstad - under garantitiden 12 månader 
från köp. I övrigt gäller 12 månaders garanti.

• Följ instruktioner och procedurer som beskrivs i den 
engelska manualen för riktig drift av instrumentet.
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Styrbox med inbyggd 
PC

Rörål

Monitor

Handtag

Broms och lås 
för rörål

Kulled med 
låsskruven

Strömkabel 
240V

• Rostfri ställning med styrbox (PC) + 60m rörål 1 st
• Kameramodul SR 50, pan/tilt Ø 59mm  1 st
• Pump med manometer till SR 50  1 st
• Glidskydd SR 50  1 st
• Glidskydd rörål SR 50 1 st
• Centreringsborst SR 50, DN100 * 1 st
• Kameramodul VERTICA, gyro Ø 30mm + adapter * 1 st 
• Kameramodul VERTICA, gyro Ø 40mm + adapter * 1 st
• Glidskydd VERTICA * 1 st
• Centreringsborst VERTICA * 1 st
• Kameramodul Mini 1.4, Ø 25mm + adapter * 1 st
• Externt tangentbord * 1 st* = extra tillbehör

1. Monitor / Pekskärm

2.  AV / PÅ

 System , PC  & Kamera 

3.  Ventilationsventil (utlopp)

 Täpp ej till!

4.  Joystick

 För kamera, tilt & pan etc 

5.  Kamerastyrning

        

6.  HDMI utgång

7.  2 x USB 3.30

8.  Ventilationsventil (inlopp)

 Täpp ej till!

1. Anslutning kabel från rörål
2. WLAN antenn
3. Video Out
4.  USB (B) data interface output (meter i bild, 
 kamerafunktioner) 

STRÖMBRYTARE
  Huvudströmbrytare

 AV / PÅ

 Strömbrytare PC
 AV / PÅ

 Strömbrytare Kamera
 AV / PÅ

KAMERA
 Autoläge kamera

 Tryck 0,5 sekunder, kameran går tillbaks till 
 utgångsläge

 Sändare/Lokalisering *)                         
 Kameran sänder signal, till sökenhet(tillbehör

   Kamerabelysning
 Minska ljus vänster knapp, Öka ljus höger knapp

   Kamerafokus **)                                                    
 Minska fokus vänster knapp, Öka fokus 
 höger knapp

   Laser ***)                                                                    
 1 Tryck aktiverar kamera till 90O Laserposition  
 och rörmätning.
 4 Tryck anpassar bildkvalite för lasermätning.
 1x lång (4 sek.) inaktiverar laserfunktion.

 Joint Scan ***)                                                           
 Kameran lägger sig på 90O och snurrar hela varvet

 Laser-Scan***)                                                          
 Aktiverar autoläge 360O beräkning av diameter

 Joystick **)                                                               
 För kamerarotering och panorering höger och
 vänster.

* ) Fungerar endast  med SR 50 kamera och sökutrustning 
(option)
**) Fungerar endast med SR 50 kamera
***) Kräver programvaran WinCan ProTouch

Kamera SR 50 har en inre tryckmonitor med en tryckgivare 
som  markerar och därigenom förhindrar risken för skador 
vid inträngande vatten i händelse av bristande, internt över-
tryck. Det nödvändiga interna drifttrycket hos kameradelen 
SR 50 är 0,3 bar till 1,07 bar. 

Under 0,3 bar
Om det inre trycket i kameradelen SR 50 sjunker under 
0,3 bar, reagerar undertryckdetektorn och belysningen 
blinkar permanent med blinkfrekvens ca. 2Hz förutsatt 
att belysningens kontrollreglage är uppskruvat tillräckligt. 

Samtidigt avaktiveras funktionerna hos motorer för fokus, 
panorering och rotation. 

Över 1.07 bar
Om det inre trycket av SR 50 överstiger 1,07 bar reagerar 
övertryckdetektorn och kameradelen äventyras och kan 
därmed skadas.
 
Om detta tillstånd råder blinkar belysningen med snab-
bare frekvens (ca 4 Hz) under 10 s under förutsättning att 
belysningens kontrollreglage är uppskruvat tillräckligt långt. 

Denna detektor tjänar uteslutande till att varna användaren 
om ett för högt inre tryck och har inte något inflytande 
över kamerans funktioner efter återgång till fast belysning. 

Om det inre trycket i kameradelen SR 50 är mellan 0,3 bar 
och 1,07 bar, har kameradelen avsett inre driftstryck vilket 
innebär att alla funktioner fungerar som de skall och SR 50 
är klar för drift. 

Pumpa upp trycket
Om belysningen blinkar permanent efter start är det inre 
trycket för lågt (under 0,3 bar). Skruva ur täckskruven och 
skruva dit ventiladaptern till pumpen.

Kameradelen måste vara påslagen med belysning för 
att se blinket. Därefter måste kameradelen pumpas upp 
försiktigt med luftpumpen tills belysning slutar blinka och 
lyser stadigt. 

Vid uppnått fast sken, bör kameradelen försiktigt pumpas 
upp ytterligare tills ljuset plötsligt börjar blinka snabbt. 
Detta tyder på att maximalt arbetstryck 1,07 bar har up-
pnåtts och vidare pumpning stoppas. Efter 10 s snabbt 
blinkande sken lyser belysningen med fast sken igen och 
kameraenheten är i funktion.

Efter att ha pumpat upp kameradelen SR 50, måste ven-
tiladaptern skruvas från kameradelen och ersättas med 
tätningsskruven som skruvas fast ordentligt så att den 
inte kan skaka loss

OBS! Läs Engelsk Manual för mer information!

Garanti

Försiktighet

Beskrivning

Delar

LATHUND TINY PC.2 Rörinspektionssystem med tillbehör (övrigt se engelsk manual)

Knappar & Funktioner Styrbox



1. Starta utrustning
 • Tryck på huvudströmbrytare  
 • Tryck på Strömbrytare för dator 
 • Tryck på Strömbrytare för kamera 

2.  Blinkar kamerans ljus, följ instruktioner “Täthet 
kameramodul SR 50” på sidan 1

3.  Öppna WinCan ProTouch Lite
 (Använd pekpennan till pekskärmen)
 

 • Välj ett projekt (finns inget projekt, skapa ett).

 

 • Öppna projekt.

 • TINY PC är klar för användning.
 

Säkerhet & Driftsvillkor

Tangentbord i Windows 8

 

 

 • BNC-kontakten på höger sida ger en “ren” 
     analog videosignal ut. Dvs. ingen meter i bild, 
    text etc.

 
 

 

VideosignalInspelning & UppspelningStart av TINY PC

HAMAFO Teknik AB
Kvarnbergsvägen 29, 141 45 HUDDINGE

Tel: +46 (0)8 - 608 24 20, Fax 08 - 711 93 15
info@hamafo.se, www.hamafo.se
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Rörinspektionsystemet har utformats uteslutande för 
användning i rör. All annan användning, ändringar, om-
byggnader eller tillägg som inte uttryckligen godkänts av 
RICO skriftligen omfattas ej av garantin. 

Lämna inte rörinspektionsystemet så att det utsätts för 
solljus under långa perioder. Detta kan leda till skador 
på systemet! 

Rörinspektionsystemet bör endast användas för att ins-
pektera tomma och rengjorda rör eller liknande hålrum 
med en inre diameter på minst 40 mm för VERTICA 30/40. 
 
Säkerhet 

• Utrustningen får endast öppnas av behörig service-
tekniker. 

•  Risk för elektriska stötar. Koppla bort strömförande 
kabel innan den öppnas. 

Allmänt 

• Skydda mot smuts och fukt. Undvik kondens. Förvaras 
på en torr plats i rumstemperatur. Täck oanvända 
kontakter med deras hyllsor. Använd inte högt tryck 
eller ångrengöringsapparater. 

•  Utsätt inte för slag och stötar. Rör inte vid skärmen 
med något vasst. Täck över skärmen för transporter 
med skyddet. 

• Böj inte rörålen mer än upprullningskorgens diameter. 
Risk för att bryta kabel och bli skadad av splitter. Dra 
inte kabeln över vassa kanter. 

I medföljande manualer (engelska) finns mer information.

Läs dessa för att bygga på ert kunnande för att använda 
systemet optimalt!

 • Ta en bild genom att klicka på respektive knapp.

 
 

 

 • Spela in en film genom att klicka på respektive knapp.

 

 
 • Stoppa inspelning med knappen.

 Bilder och filmer hittas i mappen Bilder respektive 
Filmer. Detta gäller WinCan ProTouch Lite. Skarpa 
versionen av WinCan ProTouch, se manual för WinCan 
ProTouch.

⓫

I START-menyn finns en ikon för skärmtangentbord. 

Tryck på ikonen och tangentbordet kommer fram på skär-
men. Tangentbordet används för att t.ex döpa mappar, 
bilder, filmer mm.

Som extra tillbehör finns extern tangentbord.

Med programvaran WinCan ProTouch (extra tillbehör) kan 
rapporter mm göras.

Manualer


