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Przenośna kontrola wideo w sieci drenażowej i wodno-kanalizacyjnej.
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Szybciej sprawdzaj rury, aby codziennie wykonywać więcej zadań. 

l Intuicyjny interfejs jest szybki w konfiguracji i prosty w
obsłudze.

l Dedykowane klawisze funkcyjne ułatwiają obsługę.
l Wbudowane akumulatory wytrzymujące cały dzień.

Zostań połączony 

Raporty są gotowe do udostępnienia zaraz po zakończeniu pracy.

l Połączenie WiFi do wysyłania raportów przez DropBox lub e-
mail.

l Zaawansowana łączność za pomocą USB, HDMI i Ethernet,
ułatwiając przeglądanie i eksportowanie danych.

l Strumieniowe przesyłanie wideo do pobliskich urządzeń.

Zestaw szablonów raportowania

Poszerz swoją bazę klientów, oferując różnorodne raporty dostosowane;
l Raporty zgodne z MSCC3, 4 i 5.
l Pliki kompatybilne z WinCan.
l Podstawowe raporty.

Indywidualne rozwiązania

l Zbudowany modułowo system Flexitrax P550c można połączyć z
szeregiem produktów i akcesoriów.

l Nasze rozwiązanie zapewnia elastyczność, gdy jej potrzebujesz,
umożliwiając badanie rur od 1¼ "/ 32 mm do 60" / 1500 mm.

Wózki
Obydwa roboty umożliwiają 
wyśrodkowanie kamery w szerokim 
zakresie rozmiarów rur.

Pomocniczy reflektor 
dla dodatkowego 

światła w dużych lub 
ciemnych rurach

Przenośna, modułowa inspekcja rurociągów 
- zaprojektowana z myślą o Tobie
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P354
Centrowanie w 

rurach od 100mm 
do 305mm 

P356
Centrowanie w 

rurach od 150mm 
do 1500mm 
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flexitrax P550c kontroler

Łączność: USB, HDMI, 
WiFi, Ethernet, audio i 
analogowe wejście wideo

Alarmy dla statusów baterii i wifi 

Bębny

Standard ochrony IP55  

Wygodne 
haczyki do 
porządkowania 
kabli 

Ekran 12,1" wysokiej 
rozdzielczości

Dedykowane przyciski 
skrótów do często 
używanych funkcji

Kontrola palcem
bęben / wózek / kamera / 

światła joystickiem i 
przyciskami sterującymi 

Bęben manualny

PSU (zasilacz) do ręcznego bębna

Jeśli potrzebujesz bardziej 
przenośnego rozwiązania, 

ręczny bęben może 
pomóc ci dotrzeć do 

punktów dostępowych 
poza zasięgiem twojego 

pojazdu

Napędzany bęben może być 
wyposażony w kabel o 
długości do 305 m

Dostępne regionalne 
układy klawiatury 
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Łatwiej. Szybciej. Prościej
Flexitrax P550c został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi. 
Gotowy do użycia w 30 sekund od włączenia, wymaga minimalnego 
przeszkolenia w obsłudze, pozwalając Ci skoncentrować się na kontroli 
rur.
Duży ekran HD o przekątnej 30,1 mm (12,1 "/ 307 mm) w połączeniu z 
pełnowymiarową klawiaturą i dedykowanymi klawiszami funkcyjnymi 
poprowadzi Cię przez proces ankiety, dzięki czemu korzystanie z 
systemu będzie szybsze i łatwiejsze.
Wbudowana jest wbudowana bateria litowo-jonowa o dużej pojemności, 
zapewniająca zasilanie do typowego użytkowania przez cały dzień oraz 
128 GB pamięci półprzewodnikowej, wystarczającej na ponad 90 godzin 
nagrywania wideo.

Dopasowane rozwiązania
Ten przenośny i modułowy system 
samobieżny umożliwia operatorom 

dostosowanie rozwiązania Flexitrax 
P550c do kontroli w szerokiej gamie 

rur we wszystkich lokalizacjach. 

Flexitrax P550c może być
łatwo transportowany na 
miejsce dzięki wytrzymałej, 
ergonomicznej konstrukcji,
która pozwala dotrzeć do 

punktów dostępnych poza 
zasięgiem pojazdu.

Pomiary na szerokiej gamie rur
Wykonuj inspekcje rurociągów od 42mm do 1500mm.

Łatwiej

Szybciej

Prościej
4
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Raportowanie
Flexitrax P550c ma pełne możliwości raportowania i 
łączności na pokładzie, szybko dostarczając bogate w treści 
raporty dla ciebie i twoich klientów. Tworzenie 
kompleksowego raportu jest szybkie i łatwe;

1 Wybierz szablon raportu
Użyj dostosowywanych szablonów raportów na każdą okazję; w 
tym kody MSCC3, 4 i 5 Water Research Council oraz formaty 
plików kompatybilne z WinCan.

2 Wykonaj inspekcję
Wprowadź szczegóły inspekcji za pomocą dotykowej, 
pełnowymiarowej klawiatury. Dedykowane i kontekstowe 
przyciski funkcyjne poprowadzą Cię przez proces ankiety.

3 Udostępnij raport
Udostępniaj raporty, obrazy i filmy, jak tylko inspekcja 
zostanie zakończona za pośrednictwem DropBox lub e-mail 
* Alternatywnie możesz wyeksportować raport do pamięci
USB lub przesyłać strumieniowo filmy wideo do pobliskiego
urządzenia.

(*Wymagany punkt dostępu Wi-Fi, taki jak telefon komórkowy, tablet lub klucz 
sprzętowy)
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Kółka
Wybierz jedne z 
wielu małych, 
średnich lub dużych 
kół i / lub podkładek 
dystansowych, aby 
dopasować je do 
rozmiaru rury i 
terenu. 

Podnośniki
Dostępne są zarówno ręczne, jak i zasilane 
podnośniki, do centralnej kontroli do 36 "/ 900mm.

Kołyska
Połącz kołyskę i 
podnośnik z dużym 
wózkiem, aby uzyskać 
centralną inspekcję do 
1500 mm.

Akcesoria i opcje
Podczas użytkowania Flexitrax P550c kluczowe jest centrowanie kamery na środku rury. Po 
wybraniu systemu bębna i wózka zwiększ swoje możliwości inspekcji rurociągów, wprowadzając 
naszą specjalistyczną gamę akcesoriów spełniających wymagania różnych rur, w których 
pracujesz. 

Kamery
Wybierz jeden z trzech modeli kamer; Stałą, Pan i Tilt 
lub Pan and Tilt, z 10-krotnym zoomem optycznym.

Inne akcesoria są dostępne.

Włókna
Do systemu Flexitrax P550c można podłączyć 
wybrane systemy włókien o różnej długości i 
elastyczności. Użyj włókna, aby zbadać rury o 
wielkości zaledwie 1¼ "/ 32 mm.

Flexitrax P550c jest w pełni 
kompatybilny z urządzeniami 
Flexiprobe ™ P540, P340 i 
P350 firmy Pearpoint.

Lokalizator
Sonda jest zintegrowana z 
każdym wózkiem, dzięki czemu 
możesz użyć odpowiedniego 
lokalizatora, aby wskazać 
lokalizację kamery.
Dzięki trzem częstotliwościom 
sondy RD5100 ™ S może służyć 
do śledzenia wózka podczas 
pracy.
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Specyfikacja
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flexitrax P550c
Pojemność baterii Wewnętrzna bateria li-ion (4S2P)-14,68 V, 6,4 Ah (93,95Wh)

Czas pracy na baterii Do typowego użycia w ciągu dnia, 7,5 godziny 
oglądania / 5 godzin ciągłego nagrywania *

kamery Kamera stała z diodami LED 120 lumenów

Pan/Tilt z diodami LED 210 lumenów

Pan/Tilt i 10-krotny zoom z diodami LED 420 lumenów

Łączność USB 2.0 (x3), wyjście wideo HDMI, wejście analogowe 
wideo (PAL/NTSC), wyjście słuchawkowe, wejście 
mikrofonu, łączność pręt / kamera / bęben oraz WiFi 802.11 

Konstrukcja ABS i malowana proszkowo, ocynkowana stal miękka

Kontroler moduł sterujący flexitrax P550c ze zintegrowanymi 
joystickami do sterowania kamerą i gąsienicami
Opcjonalny kontroler zewnętrzny

Wymiary 445mm x 385mm x 155mm

Wyświetlacz 12.1" / 307mm, 1280 x 800 kolorowy LCD

Bębny Bęben ręczny lub napędzany, z opcjami długości kabli 
od 150 m do 305 m

Stopień ochrony Kontroler Flexitrax P550c: IP55

Zasilacz/ładowarka: IP54 do użytku w pomieszczeniach

Wymagane napięcie wejściowe 10-30V, 60W

Źródła zasilanai Zasilanie z bębna, zasilacza sieciowego lub baterii 

Zasilanie Wejście sieciowe 100–240 V prądu przemiennego, 50–60 

Hz, 1,7 A prądu wyjściowego 16 V, 3,75 A, 60 W.

Formaty nagrywania Wideo: H.264. Audio: MP3. Format pliku: MP4

Format plików raportów Podstawowe raporty, MSCC3 i 

4: docx MSCC5: docx lub Xml

WinCan: Xml

Wideo: MP4

Zdjęcie: JPEG

Przechowywanie Zintegrowana pamięć 128 GB i obsługa pamięci flash USB

Temperatura Przechowywanie: od -20 °C do + 80 °C 

Podczas pracy: od -10 °C do + 50 °C 

Ładowanie: od 0 °C do + 40 °C

Waga 7.25 kg

Koła Mała, średnia i duża pełna guma oraz duży pneumatyczny 
do rur konwencjonalnych / zamulonych
Tarcze do rur gładkich / podłużnych

*Może się różnić w zależności od wybranych ustawień zarządzania energią, warunków otoczenia, podłączonych akcesoriów, czasu nagrywania i innych czynników




