Draagbaar videoinspectiesysteem.
Uitgebreid. Handig. Verbonden.

Pearpoints flexiprobe
Welkom in een verbonden wereld
Het flexiprobe P540c-systeem vereenvoudigt uw werk door automatisch een
onderzoeksrapport te creëren, zodat u zich kunt concentreren op uw inspectietaken.
Deel uw rapporten snel en eenvoudig via e-mail of de Dropbox bestandsdeeldienst.*

flexiprobe P540csystemen – eenvoudig in
gebruik, efficiënt in bezit
l

l

De krachtige controller
beschikt over een uitgebreide,
intuïtieve gebruikersinterface,
eenvoudige menu’s en
speciale functietoetsen.
Met rapportagesjablonen
om aan meerdere normen
te voldoen voor de meeste
behoeften:
■

■

l

l

Deel rapporten conform
MSCC 3, 4 en 5 zodra u uw
onderzoek heeft afgerond.
WinCan-compatibele optie†
– kan worden aangeschaft
bij flexiprobe P540c, of later.

Ingebouwde oplaadbare
batterij voor 7,5 uur gebruik.
Laad onderweg op voor
meer gebruikstijd.
Een robuuste koffer en
IP55-classificatie zorgen
voor betrouwbaarheid en
bruikbaarheid in de meest
uitdagende omgevingen.

*Wifi-toegangspunt vereist, zoals een mobiele
telefoon, tablet of dongle.
†
Vereist mogelijk een afzonderlijke licentie van
WinCan.
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BETROUWBAARHEID WAAR HET NODIG IS

Eenvoudiger, sneller, slimmer
Het flexiprobe P540c-systeem wordt aangestuurd door de
krachtigste en meest intuïtieve controller die ooit door Pearpoint
is ontworpen. Snel opstarten, een intuïtieve gebruikersinterface en
een 10,1 inch TFT-scherm met hoge resolutie, de P540c laat u zich
concentreren op de uit te voeren taak.

Tijd op locatie is goed bestede tijd
De P540c-controller beschikt over een interne lithium-ionbatterij met hoge
capaciteit die stroom levert voor een hele dag typisch gebruik. Ook aan boord is
een geheugen van 128 GB zonder bewegende onderdelen, voldoende voor 90
uur aan video-opnamen.

Rapporten

Connectiviteit
ondersteund productiviteit

l

Stel rapporten op:
■

Basis 1

■

MSCCx 2

■

WinCan 3

l

Wifi-verbinding

l

USB

l

l

Zodra uw onderzoek is voltooid, is er een MSCC-conform rapport dat kan worden
gedeeld, op basis van de conditiecodes van de door u gekozen norm. Voor
onderzoeken die geen MSCC-conform rapport vereisen, kan de flexiprobe P540c
dat ook voor u doen.
Met de wifi-verbinding kunt u uw communicatieapparaat of dongle gebruiken als
hotspot, zodat u uw onderzoek kunt delen met uw klant, manager of administratie,
zodat er meer productieve tijd is voor u.

Video streamen
Deel het scherm van de flexiprobe P540c met een compatibel apparaat zoals de
telefoon van uw klant of de tablet van uw collega. 3

E-mail rechtstreeks
naar de klant/manager
of deel op DropBox
via een draadloze
hotspotverbinding
met een telefoon
Stream video
naar lokale
apparaten3

Opmerkingen:
1 Basis. Rapporten bevatten uw observaties
en opmerkingen
2 MSCCx. Rapporten worden opgesteld met
behulp van conditiecodes van WRc MSCC
versie 3, 4 of 5
3 Neem contact op met Pearpoint voor details
en beschikbaarheid
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Snelle, intuïtieve inspectie

Rapportage
Meerdere normen: voldoe aan de vereisten van uzelf en uw klanten
l

l

l

l

l

De flexiprobe P540c biedt een reeks aanpasbare rapportageopties
en conditiecodes van WRc MSCC 3, 4 en 5.
Rapporten worden geëxporteerd als docx-documenten, welke
kunnen worden bewerkt en aangepast op een pc. Daarnaast zijn
xml-bestanden beschikbaar voor rapporten conform MSCC 5.
Optionele WinCan-exportlicentie beschikbaar, kan ter plaatse
worden geüpgraded*.
Rapportsjablonen en conditieclassificatiecodes kunnen worden
aangepast voor rapporten die aan uw eigen normen voldoen.
Met de ingebouwde connectiviteitsmogelijkheden kunnen rapporten
worden aangemaakt en binnen enkele seconden nadat uw
videoinspectie is afgerond worden gedeeld. Exporteren naar een
USB-stick, in elk van de 3 beschikbare poorten, is ook mogelijk.

*Neem contact op met Pearpoint voor details en beschikbaarheid
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Besteed uw tijd aan onderzoeken,
in plaats van computerwerk
l

Korte opstarttijd zodat u kunt
inspecteren, niet wachten

l

Menu’s in meerdere talen

l

Contextgevoelige toetsen aan beide
zijden van het scherm leiden u door
uw onderzoek – geen complexe
menu’s om te onthouden

l

Speciale toetsen voor veelgebruikte
taken, waaronder “Opnemen”,
“Observatie vastleggen” en
“Teller resetten”

l

Volledig QWERTY-toetsenbord
met IP55-bescherming (regionale
indelingen beschikbaar)

Leds voor wifi- en batterijstatus
Bekijk het batterijniveau
zonder de P540c in te schakelen

HD-scherm voor een
helder, scherp beeld
Klep voor USB-poort en
hoofdtelefoonaansluiting

Handige kabelhaken

Connectiviteit: USB, HDMI,
wifi, analoge video in,
audio in en uit

IP55, geopend en gesloten
Zeer flexibele loodgietersduwkabel

IP68 roestvrijstalen
camera’s met
zeer heldere
witte leds

Compacte, zelfnivellerende cameraoptie

Elk P540c-flexiprobesysteem wordt geleverd met
een universele eenvoudig te gebruiken glijderset.
Hiermee kan de camera van 25 mm (1") worden
gebruikt in leidingen tot een diameter van 100 mm
(4") en de camera van 50 mm (2") in leidingen
tot een diameter van 150 mm (6"). De glijders
kunnen binnen enkele seconden zonder gebruik
van gereedschap worden vervangen. Aanvullende
standaarduitrusting kan verschillen ten gevolge
van regionale verschillen.
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Opties

Een reeks aan haspels
geschikt voor uw toepassing

P543 haspel

P542
400' / 120 m haspel

P542
200' / 60 m haspel

P541 haspel

P541
Loodgietershaspel

Van 30 m (100') voor thuisgebruik
en kleinschalig commercieel
loodgieterswerk, tot 150 m (500')
voor specialistisch gebruik.

Sonde- en zoekercombinatie

Zeer robuuste camera's
met hoge resolutie
Behuizing van roestvrijstaal met
een compact ontwerp. 3 keuzes:
25 mm (1”) voor kleinere leidingen.
Zelf-nivellerend 32 mm en 50 mm
(1¼” en 2”) voor toepassing bij
grotere diameters. Sensoren met
hoge resolutie en zeer heldere
witte leds garanderen een scherp
beeld, zelfs onder water tot 100 m
(330') diepte.

Inspecteer pijpleidingen van
100 mm / 4" tot 300 mm / 12"
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Combineer uw P540c-flexiprobesysteem met een
geschikte ontvanger om de exacte locatie en diepte
van uw camera te bepalen, wat u een waardevol
gereedschap geeft voor het opsporen en uitvoeren van
reparaties. De RD5100S-ontvanger kan 3 verschillende
sondefrequenties detecteren, is specifiek ontworpen
voor de waterindustrie en kan een sonde nauwkeurig
lokaliseren, zelfs in gebieden met veel elektrische ruis.

flexitrax™ P550c-compatibel
De P550c flexitrax controller is
compatibel met de volledige reeks
P540c / P340-flexiprobecamera's,
haspels, sondes en accessoires,
wat een ongeëvenaarde
modulariteit oplevert van het kleine
loodgieterssysteem van 30 m (100')
tot het gemotoriseerde, bestuurbare
P356 crawlersysteem van 305 m
(1000').

Overzicht specificaties
P540c-controller
Voeding

Netstroom

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,7 A

DC-uitgang

16 V, 3.75 A, 60 W

Voedingsvereisten		

10-30 V, 60 W

Batterijcapaciteit

Interne li-ionbatterij (4S2P)

14,68 V, 6,4 Ah (93,95 Wh)

Batterijtijd

Tot 1 dag typisch gebruik, 7,5 uur bij alleen kijken / 5 uur continu opnemen*

Batterijniveau-indicatie

5 leds in handgreep (geactiveerd door de gebruiker) en symbool op het scherm

Oplaadstatus

2 leds

Wifi-status

1 led en symbool op het scherm

Scherm

10,1", 1280x800 transmissieve HD kleuren-TFT

Opslag

Intern 128 GB en ondersteuning voor USB-opslag

Opnameformaten

Video: H.264. Audio: MP3. Bestandsformaat: MP4

Connectiviteit

USB 2.0 (x3), HDMI video uit, Analoge video in (PAL/NTSC), hoofdtelefoon uit,
microfoon in, duwkabel/camera-aansluiting en 802.11 b/g/n wifi

Milieubescherming

P540c-controller
Voeding / oplader

IP55
IP54 voor gebruik binnen

Temperatuur

Opslag
Gebruik
Opladen

-20 °C tot +80 °C / -4 °F tot 176 °F
-10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F
0 °C tot +40 °C / 32 °F tot 104 °F

Zekering
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Afmetingen

445 x 385 x 155 mm / 17,5 x 15,2 x 6,1"

Gewicht

7,25 kg / 16 lb

Constructie

Stootvast ABS en gepoedercoat, verzinkt zacht staal

*Kan verschillen afhankelijk van gekozen energiebeheerinstellingen, omgevingsomstandigheden, aangesloten accessoires, opnametijd en
andere factoren

flexiprobe P540-systemen
bevatten standaard:
flexiprobe P540c-controller
l Keuze uit NTSC/PAL kleurencamera
en 512 / 640 Hz flexisonde:
n 25 mm (1") camera, glijbal,
		 universele glijderset en sonde.
n 32 mm (1¼") zelfnivellerende
		 camera en glijder.
n 50 mm (2") zelfnivellerende
		 camera, glijbal, universele
		 glijderset en 35 mm (1,4") sonde.
l Keuze aan duwkabelhaspels:
n 30 mm (100') of 60 m (200')
		P541 loodgietershaspel.
n 35 m (115') P541 haspel.
n 60 m (200') of 120 m (400')
		P542 haspels.
n 150 m (500') P543 haspel.
l Zwenkbare controllerbevestiging
(Optioneel voor de P541
loodgietershaspel).
l Netvoeding / oplader, IP55
toetsenbord en Pearpointgereedschapstas
l

Duwkabels
en haspels

P541
P541
Loodgietershaspel Minihaspel

P542
Haspel

P543
Haspel

Afmetingen

22,4" x 16,9" x 10,6" 22,4" x 16,9" x 10,6" 33,5" x 29,5" x 16,5" 32,0" x 46,0" x 18,7"
570 x 430 x 269 mm 570 x 430 x 269 mm 850 x 750 x 420 mm 813 x 1168 x 475 mm

Gewicht

9,4 kg / 21 lb
11 kg / 24 lb
11,2 kg / 25 lb		

Constructie

Buisvormig stalen frame met poedercoating

Stang

30 m / 100'
35 m / 115'
60 m / 200'		

18,2 kg / 40 lb
25 kg / 55 lb

37 kg / 81,6 lb

60 m / 200'
120 m / 400'

150 m / 500'

Camera’s
1" / 25 mm camera
		

1 ¼" / 32 mm
zelfnivellerende camera

2" / 50 mm
zelfnivellerende camera

Afmetingen

25,4 x 38,7 mm / 1" x 1.52"

31,24 x 66 mm / 1,23" x 2,6”

48 x 72,8 mm / 1,89" x 2,87"

Gewicht

0,06 kg / 0,1 lb

0,18 kg / 0,4 lb

0,36 kg / 0,8 lb

Constructie

Roestvrij staal / polycarbonaat Roestvrij staal/saffierglas / polycarbonaat

Vermogen

1,8 W

1,3 W

3,8 W

Omgeving

IP68 tot 100 m (330') / 11 bar

IP68 tot 70 m (230') / 7 bar

IP68 tot 100 m (330') / 11 bar

Temperatuur

Opslag: -20 °C tot +80 °C / -4 °F tot 176 °F 	
Gebruik: -10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F

Focus

Handmatig instelbaar

Vast

Handmatig instelbaar

Actieradius

10 mm tot ∞

Vast

10 mm tot ∞

Verlichting

Zeer heldere witte leds

Ledverlichting

≥ 75 lm

≥ 150 lm

≥ 208 lm

Actieve pixels (HxV) 656 x 492 NTSC
768 x 576 PAL

640 x 480 NTSC
640 x 576 PAL

768 x 492 NTSC
765 x 582 PAL

Horizontale resolutie ≥ 460TVL

≥ 420TVL

≥ 460TVL
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Bezoek www.pearpoint.com
Internationale locaties
Radiodetection (VS)
28 Tower Road, Raymond, Maine 04071, Verenigde Staten
Gratis nummer: +1 (877) 247 3797 Tel: +1 (207) 655 8525 rd.sales.us@spx.com

Pearpoint (VS)
39-740 Garand Lane, Unit B, Palm Desert, CA 92211, Verenigde Staten
Gratis nummer: +1 800 688 8094 Tel: +1 760 343 7350 pearpoint.sales.us@spx.com

Schonstedt Instrument Company (VS)
100 Edmond Road, Kearneysville, WV 25430, Verenigde Staten
Gratis nummer: +1 888 367 7014 Tel: +1 304 724 4722 schonstedt.info@spx.com

Radiodetection (Canada)
344 Edgeley Boulevard, Unit 34, Concord, Ontario L4K 4B7, Canada
Gratis: +1 (800) 665 7953 Tel: +1 (905) 660 9995 rd.sales.ca@spx.com

Radiodetection Ltd. (VK)
Western Drive, Bristol, BS14 0AF, VK
Tel: +44 (0) 117 976 7776 rd.sales.uk@spx.com

Radiodetection (Frankrijk)
13 Grande Rue, 76220, Neuf Marché, Frankrijk
Tel: +33 (0) 2 32 89 93 60 rd.sales.fr@spx.com

Opticon Benelux Naarden B.V.
Kobaltstraat 5b, 1411AM Naarden, Nederland
Tel: +31 (0) 35 69 53 991 sales@opticonbnl.com

Radiodetection (Duitsland)
Groendahlscher Weg 118, 46446 Emmerich am Rhein, Duitsland
Tel: +49 (0) 28 51 92 37 20 rd.sales.de@spx.com

Radiodetection (Asia-Pacific)
Room 708, CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong SAR, China
Tel: +852 2110 8160 rd.sales.asiapacific@spx.com

Radiodetection (China)
Ming Hao Building D304, No. 13 Fuqian Avenue, Tianzhu Town, Shunyi District, Beijing 101312, China
Tel: +86 (0) 10 8416-3372 rd.service.cn@spx.com

Radiodetection (Australië)
Unit H1, 101 Rookwood Road, Yagoona NSW 2199, Australië
Tel: +61 (0) 2 9707 3222 rd.sales.au@spx.com
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