PROTEUS LITE systemet
Video Format

PAL

Rørstørrelser

Centreret brug fra Ø150mm til Ø375mm rør

Traktor

CPL150 traktor med 6-hjulstræk og manuel kamera elevator

Kabeltromle

RMPL250 kabeltromle med 250 meter 6,8mm kevlarforstræket kabel, manuelt indtræk

Sonde

Indbygget multifrekvens sonde i traktor, 512 / 640hz og 33 kHz

Strømforsyning

220v strømforsyning inkluderet

CCU208 Kontrolenhed
Display

10” XGA 1024 x 768 pixels, skærmbillede kan ses i direkte sollys

Keyboard

Fuldt tastatur der inkluderer æ, ø og å, 2 x joystick kontrol for traktor og drejehoved,
tryknapper for andre funktioner, farvekodet meny valg, kan betjenes med hansker

Video & billedeoptager

MPEG4 video (WinCan Kompatibel), JPEG stillbilleder

Sprog

Dansk, Engelsk, samt flere andre

Hukommelse

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

Godkendelse

IP54

CAM026 Dreje Kamerahoved
Kameramodul

Ø74mm, 360 graders Rotation, 135 graders panorering, selvnivelerende, kraftig justerbar
LED belysning til 12,5k lux, 6x LED, 3x digital zoom

Opløsning

470 HTVL, 512 x 582 pixels

Lysfølsomhed

< 1,0 lux

Rørstørrelse

Fra Ø150mm rør

Rapporterings Software
ProPIPE+TM

Mini-Cam ProPIPE+TM rapporteringssoftware inkluderet, med gratis opdateringer i hele
levetiden

WinCan

WinCan Mobile med DANDAS 2-6 kodekatalog inkluderet

PROTEUS LITE komplet løsning
Pakkeløsning

Det komplette PROTEUS LITE system inkluderer følgende komponenter,
Standard PROTEUS CCU208 Kontrolenhed inklusiv rapporteringssoftware med mulighed
for gratis opdateringer i hele levetiden. Bemærk at skærmen kan benyttes i direkte sollys
RMPL250 manuel kabeltromle med 250m 6,8mm kevlar forstærket kabel
CPL150 traktor med 6-hjulstræk og manuel elevator til centreret brug fra 150mm til
375mm rør
CAM026 drejehoved med 135 ° +/- panorering og med 360 ° endeløs rotation. Bemærk at
CAM026 også er kompatibel med SOLOPro+ skubbekamerasystemer som stikkamera
Indbygget Lithium-Ion batteripakke for kontrolboks
220v ladekit inkluderet

Mini-Cam Proteus
PROTEUS Lite traktor systemet er udviklet med baggrund i Mini-Cam's 20-årige erfaring indenfor industrien.
Det ny lancerede mobile traktor kamerasystem, PROTEUS Lite fra Mini-Cam, er baseret på kendt teknologi fra
eksisterende Mini-Cam produkter og de enkelte komponenter kan kombineres med tidligere versioner af PROTEUS
systemet
PROTEUS Lite er det ideelle opstartssystem til enmandsbetjening, integrering i spulevogn eller slamsuger, eller som
et økonomisk alternativ til den professionelle bruger som delesystem til eksempelvis off-road brug. Med PROTEUS
CCU208 kontrolenhed kan der oprettes detaljerede rapporter i marken med den inkluderede rapporteringssoftware,
ProPIPE+, der også inkludere Wincan DANDAS kodekataloger
Designet hos Mini-Cam er den robuste RMPL250 manuelle kabeltromle Mini-Cams nyeste innovation. RMPL250 er
konstrueret til de samme krævende standarder som standard Proteus tromler. Kompakt, pladsbesparende design,
robust konstruktion med pulverlakeret finish, og udstyret med brugervenlige funktioner, herunder et manuelt
betjent kabelstyr og digital metertæller, som nemt kan fjernes for rengøring. Friktionsbremsen kan være helt låst,
ulåst eller påført som friktionsbremse for at undgå uønsket udkørsel af kablet, og et solidt håndtag som kan foldes
ind for pladsbesparelse ved transport
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