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Mobilni Sistem
Multifunkcijska naprava za pregled kanalizacije

od 100 mm300 m



Hiter in udoben  
prenos podatkov

 • 3 × video izhod  RPP video (»ribje oko«) iz-

hod vključen

 • 2 × LAN vmesnik za prenos podatkov

 • USB za povezavo s printerji, 

trdim diskom, itd.

Ergonomičen in enostaven za uporabo
 • Enostavno snemljiva kontrolna enota omogoča fleksibilno delo

 • Ergonomsko nameščeni krmilni elementi

 • Enostavna uporaba

Meritve z laserjem
Integrirani vzporedni laserji v glavi kamere omogočajo:

 • Meritve premera cevi

 • Meritve deformacij

 • Meritve fizičnih poškodb

Dodatne možnosti uporabe
 • Z integracijo CROSS|TOUCH sistema v sistem CROSS|PORTER, RICO 

ponuja visoko kvalitetno in stroškovno učinkovito pregledniško vozi-

lo, hkrati pa tudi mobilni sistem, ki ga enostavno ločimo in odklopimo 

iz vozila v samo nekaj preprostih korakih.

 • S predhodno vgrajenimi montažnimi moduli, RICO ponuja izjemno 

fleksibilnost pri izbiri in dodajanju poljubne strojne in programske 

opreme.

Meritve nagiba
 • Vzdolžni senzor naklona vozička za prikaz nagiba  

kanalizacije, s povezavio s TV pregledniško 

programsko opremo

 • Senzor prečnega naklona zaščiti voziček pred 

prevračanjem v cevi

Kompatibilen z vsemi RICO vozički in kamerami

Lastnosti

 • Mobilni pregledovalni sistem, primeren za cevi od Ø 100 -1400 mm

 • Glede na zahteve lahko uporabimo različne vozičke in kamere

 • Kabelski boben s 300 m enožilnega kabla

 • Modularni dizajn, idealen tako za samostojno uporabo kot tudi za 

vgradnjo v vozilo

 • Lahek, kompakten in enostaven za transport z ergonomskimi 

transportnimi ročaji

 • Integriran industrijski računalnik s SSD trdim diskom, 31 cm

 • Pokrov z integriranim kontrolnim, nesvetlečim, 31 cm monitorjem,  

za delo pri dnevni svetlobi

 • Osnovna programska oprema WinCan ProTouch Lite

 • Možnost naročila kompletne programske opreme za pregled 

kanalizacije

 • Made in Germany

300 m



MOBILEN | MODULAREN | MULTIFUNKCIONALEN 
RICO postavlja nove standarde na področju tehnologije, mobilnosti in učinkovitosti

Po naročilu
 • Transportni okvir za prenosno uporabo

 • Daljinsko upravljanje CROSS | REMOTE

Trdi disk  • SSD 240 GB

Delovni spomin  • DDR3 4 GB

Operacijski sistem  • Windows 8.1 Professional 64 Bit

USB  • 2 × 3.0

 • 6 × 2.0

LAN  • RJ-45

Analogni video output (3 ×)  • 2 × S-Video

 • 1 × RPP video izhod

Uporabniški vmesnik 

(merilec razdalj)

 • USB (B)

Teža  • 55 kg (brez vozila in kamere)

Tehnični podatki

PC monitor  • 31 cm/12,1''

 • kapacitiven multi-touch

 • Primeren za delo na dnevni svetlobi

 • Svetlost: 800 cd/m²

 • Resolucija: 1024 × 768 pikslov

 • Kontrast: 900:1

Pregledniški monitor  • 31 cm/12,1''

 • Primeren za delo na dnevni svetlobi

 • Svetlost: 800 cd/m²

 • Resolucija: 1024 × 768 piklsov

 • Kontrast: 900:1

Procesor  • Intel® Core™ i5
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