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läcksökning & rörinspek  on!

TINY | PC.3 - Rörinspektionssystem      ø30 - 300mm / 60m (100m)

TINY | PC.3 Egenskaper och fördelar TINY | PC.3

Kameramoduler

Portabelt "push system" för professionella inspek  oner med 
rördiametrar från 30 mm  ll 300 mm och rörål på 30, 60 eller 
100m och med gyrokamera och / eller roterande färgkamera.

•  Ställning i ros  ri   stål med 30, 60 eller 100m rörålskabel. 
Ny kompakt aluminiumram, stora hjul, höj och sänkbar 
monitor/PC, liksom transporthandtag. 

•  Utbytbar rörålskorg med 1-klick-funk  on för 30, 60 och 
100m

•  12,1” ljusstark pekskärm för arbete i starkt solljus med 
inbyygd PC med programvaran WinCan ProTouch (op  on) 
samt kompa  bel med WinCan VX.

•  Pekskärm som kan användas även med hanskar, mus, penna 
och ansluta tangentbord 

•  2 utbytbara ba  erier möjliggör mobil och oavbrutet arbete

•  Kameramodulen kan lä   bytas ut, dvs fl era typer av kameror 
kan användas  ll samma utrustning.

•  6-axlig mul  funk  onell joys  ck i mi  en, för höger- och 
vänsterhänta

•  Insplening  ll hårdisk och överföring med USB-minne

•  Vikt: c:a 20kg (60m)

•  Många olika  llbehör
 

•  TINY Mini, 5/10 m rörål med en mindre kamera för rördia-
meter ø25 mm. Kopplas in fram på befi ntlig rörål.

•  VERTICA 30 alt. 40, färgkamera med ø30/40 mm och gyro 
där bild i monitor all  d är rä  vänd. Inbyggd söksond (33kHz).

•  SR 50, roterande färgkamera ø59 mm. Kra  ig ny LED-
belysning. Pan 270°,  lt 360°. Laserpek, förgreningsspröt 
och inbyggd söksond (33kHz).
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WinCan ProTouch Tillbehör SR 50

Förgreningsspröt  ll SR 50 
för a   styra in kamera i t.ex 
servisförgreningar och T-rör. 
Levereras med löstagbart 
fäste och två spröt, 175mm 
& 235mm.

Integrerad laserpek för mät-
ning av rördiameter och skadors 
area etc. Ingår som standard.

Programvara för doku-
menta  on av fi lm, bild 
och text för pekskärm 
utan mus och tangent-
bord.

Punktlasermätning in-
går för at mäta inner-
diameter etc.



TINY|PC.3 är lä  , kompakt, robust och av hög kvalitet samt u  ormad för op  mal hantering vid rörinspek  on i både mark 
och fas  ghet.

Med en totalvikt på mindre än 20 kg och e   teleskopiskt handtag kan TINY|PC.3 enkelt transporteras  ll vilken plats som 
helst. Det lilla fotavtrycket gör a   enheten kan användas även i mycket trånga utrymmen, vilket också innebär a   systemet 
kan förvaras för a   spara utrymme tack vare den fällbara bildskärmen.
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6-axlig multifunktionell 
joys  ck i mi  en, för höger- 
och vänsterhänta

Inbyggd PC med Windows 10

Pekskärm som kan användas även 
med hanskar, mus, penna och an-
sluta tangentbord

12,1” ljusstark monitor för arbete i 
starkt solljus

Prak  skt sol- och regnskydd

Menyn kan placeras både 
på vänster och höger sida

Menyknapp för 
snabbstart av In-
spek  onsprogram

Olika touchikoner inte-
grerad i bilden med olika 
kamerafunk  oner

Ba  eriindikatorer, för två 
ba  erier och kan bytas utan 
avbro  

Gummifö  er för stående eller 
liggande användning

Plats för 2 utbytbara ba  erier möj-
liggör mobil och oavbrutet arbete

Utbytbar rörålskorg med 1-klick-
funk  on för 30, 60 och 100m

2 funk  onsknappar

Justerbar broms för korg och rörål

Enkel transport tack vare tele-
skopiskt handtag

Ultralä   aluminium-
konstruk  on med hållbar 
pulverlackering

Punkteringsfria hjul med 
1-klickmontering

Integrerad meter i bild 

TINY|PC.3 är kompa  belt med alla vanliga RICO-kameror för inspek  on från DN30  ll DN300 mm och kan integreras med  
CROSS|TOUCH-systemen som si  er i t.ex. fi lmbussar. 


