
Uitgebreid. Handig. Verbonden. 

Draagbare videoinspectie voor afvoer-, water- en sanitaire leidingen
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Tractors
Met de twee tractors kunt u uw camera 
centreren in een brede reeks leidingformaten. 

Losse lichtkop voor extra verlichting 
in grote of donkere leidingen 

Draagbare, modulaire pijpleidinginspectie  
– ontworpen met u in gedachten 
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P354-tractor
Centreren in pijpleidingen 

van 100 mm / 4 inch tot 
305 mm / 12 inch

P356-tractor
Centreren in pijpleidingen van 

150 mm / 6 inch tot 1500 mm / 60 inch

Inspecteer pijpleidingen sneller, zodat u meer 
onderzoeken per dag kunt uitvoeren 
l De intuïtieve interface kan snel worden geconfigureerd en is 

eenvoudig te bedienen. 
l Speciale functietoetsen maken de interface eenvoudig te gebruiken. 
l Ingebouwde oplaadbare batterijen gaan de hele dag mee.

Blijf verbonden 

Rapporten zijn klaar om te delen zodra uw onderzoek is afgerond.
l Wifi-verbinding voor het verzenden van rapporten via DropBox of e-mail. 
l Geavanceerde connectiviteit met USB, HDMI en ethernet, zodat het 

eenvoudig is om uw gegevens te bekijken en exporteren.
l Streamen van video naar apparaten in de buurt.

Een reeks rapportformaten 

Breid uw klantenbestand uit door een verscheidenheid aan onderzoeken 
op maat aan te bieden met behulp van:
l MSCC3-, 4- en 5-conforme rapporten. 
l WinCan-compatibele bestanden.
l Basisrapporten.

Maatwerkoplossingen

l Door het modulaire ontwerp kan het flexitrax P550c-systeem worden 
gekoppeld met een reeks producten en accessoires. 

l Onze oplossing biedt u flexibiliteit wanneer u het nodig heeft, zodat u 
pijpleidingen van 32 mm / 1¼ inch tot 1500 mm / 60 inch kunt inspecteren.
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flexitrax P550c-controller

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

Waarschuwingen voor wifi- en batterijstatus 

Haspels

IP55-indringingsbescherming 
zowel open als gesloten 

Handige 
kabelhaken

307 mm / 12,1 inch 
 scherm met 

 hoge resolutie

Speciale toetsen voor snelle 
toegang tot veelgebruikte functies 

Vingertopbediening van haspel/
tractor/camera/verlichting met 

joysticks en bedieningstoetsen 

Handmatige haspel

Voeding voor handmatige haspel

Als u een beter 
vervoerbare oplossing 

nodig heeft, kan de 
handmatige haspel u 

helpen toegangspunten 
te bereiken voorbij het 
bereik van uw voertuig

Er kan een gemotoriseerde haspel worden 
aangesloten met een kabel tot 305 m / 1000 voet

Lokale 
toetsenbordindelingen 
beschikbaar

Draagbare, modulaire pijpleidinginspectie  
– ontworpen met u in gedachten 
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Makkelijker. Sneller. Eenvoudiger.

De flexitrax P550c is ontworpen rondom eenvoud in het gebruik. 
Het systeem is klaar voor gebruik in 30 seconden na inschakeling 
en vereist minimale training voor gebruik, zodat u zich op de 
leidinginspectie kunt concentreren. 

Een groot HD-scherm van 307 mm / 12,1 inch dat zichtbaar is in 
daglicht met een volwaardig toetsenbord en speciale functietoetsen 
leiden u door het inspectieproces, waardoor het systeem sneller en 
eenvoudiger te gebruiken is. 

Ingebouwd zijn een lithium-ionbatterij met hoge capaciteit die 
stroom levert voor een hele dag typisch gebruik en 128 GB solid-
stategeheugen, voldoende voor meer dan 90 uur aan video-opnamen.

Maatwerkoplossingen

Dit draagbare, modulaire tractorsysteem 
stelt gebruikers in staat om de flexitrax 
P550c-oplossing aan te passen voor 

de inspectie van een groot scala aan 
pijpleidingen op alle locaties. 

De flexitrax P550c kan eenvoudig 
worden vervoerd en op de 
locatie worden gerold dankzij 
ons robuuste, ergonomische 

ontwerp, zodat u toegangspunten 
kunt bereiken voorbij het bereik 

van uw voertuig. 

Onderzoek vele verschillende leidingen

Onderzoek leidingen zo klein als 32 mm / 1 ¼ inch of zo groot als 
500 mm / 60 inch .

Makkelijker

Sneller

Eenvoudiger
4
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Uitgebreid

Handig

Verbonden
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Rapportage

De flexitrax P550c beschikt over complete rapportagecapaciteiten 
en connectiviteit, waardoor inhoudrijke rapporten snel aan u en 
uw klanten kunnen worden geleverd. Het produceren van een 
uitgebreid rapport is snel en eenvoudig: 

1 Kies het rapportsjabloon 

Gebruik aanpasbare rapportsjablonen voor elke gelegenheid, 
waaronder MSCC3, 4 en 5 conditiecodes van de Water Research 
Council en WinCan-compatibele bestandsformaten. 

2 Voer het onderzoek uit 

Voer uw onderzoeksgegevens in met behulp van een tastbaar, 
volwaardig toetsenbord. Speciale contextgevoelige functietoetsen 
leiden u door het onderzoeksproces.

3 Verspreid het rapport 

Deel rapporten, afbeeldingen en video zodra uw onderzoek is afrond 
via DropBox of e-mail*. U kunt een rapport ook exporteren naar een 
USB-stick of video’s streamen naar een apparaat in de buurt. 

(*Wifi-toegangspunt vereist, zoals een mobiele telefoon, tablet of dongle)
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Liften

Zowel handmatige als gemotoriseerde liften 
zijn verkrijgbaar voor gecentreerde inspectie tot 
900 mm / 36 inch.

Duwkabels

Een assortiment aan duwkabelhaspels met 
verschillende lengtes en flexibiliteit kan worden 
aangesloten op het flexitrax P550c-systeem. 
Gebruik een duwkabel om leidingen zo klein als 
32 mm / 1¼ inch te onderzoeken.

Onderstel

Combineer het onderstel 
en de lift met de grote 
tractor voor gecentreerde 
inspectie tot 
1500 mm / 60 inch.

Accessoires en opties
Bij het opbouwen van uw flexitrax P550c-oplossing is het centreren van uw camera in het midden van 
de leiding essentieel. Nadat het haspel- en tractorsysteem is gekozen, kunt u uw inspectiecapaciteiten 
vergroten door gebruik te maken van ons uitstekende assortiment aan accessoires om te voldoen aan de 
behoeften van de verschillende leidingen waarin u werkt. 

Camera's

Kies uit drie cameramodellen; alleen voorwaarts zicht, 
pan en tilt, of pan en tilt met 10x optische zoom. 

Andere accessoires zijn verkrijgbaar.

Het flexitrax P550c-tractorsysteem 
is geheel compatibel het 
flexiprobe™ P540-, P340- en 
P350-assortiment van Pearpoint.

Kabelzoeker

In elke tractor is een sonde 
geïntegreerd, zodat u een geschikte 
zoeker kunt gebruiken om de locatie 
van de tractor te bepalen. 

De RD5100™S beschikt over drie 
sondefrequenties en kan worden 
gebruikt om de tractor te traceren 
terwijl deze in gebruik is.

Wielen

Kies uit een 
reeks kleine, 
middelgrote 
of grote wielen 
en / of afstandhouders 
passend bij uw 
leidingformaat en terrein. 
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Specificaties
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flexitrax P550c
Batterijcapaciteit Interne li-ionbatterij (4S2P) - 14,68 V, 6,4 Ah (93,95 Wh)

Batterijduur Tot 1 dag normaal gebruik, 7,5 uur alleen weergave/5 uur 
continue opname*

Camera's Voorwaarts zicht met 120 lumen leds  
Pan / tilt met 210 lumen leds
Pan, tilt en 10x optische zoom met 420 lumen leds

Connectiviteit USB 2.0 (3x), HDMI-video uit, analoge video in 
(PAL / NTSC), hoofdtelefoon uit, microfoon in, kabel-/
camera-/haspelaansluiting en 802.11 b/g/n wifi

Constructie Stootvast ABS-kunststof en gepoedercoat, verzinkt zacht 
staal

Bediening flexitrax P550c-bedieningsmodule met geïntegreerde  
joysticks voor het besturen van de camera en de tractor
Optionele afstandsbediening voor de inzetfase  

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

Scherm 307 mm / 12,1 inch, 1280 x 800 kleuren-lcd

Haspels Handmatige of aangedreven haspel, met kabellengtes van 
150 tot 305 m / 500 tot 1000 voet

Omgevingsbescherming flexitrax P550c-controller: IP55
Voeding/oplader: IP54 voor binnengebruik

Specificaties ingangsstroom 10-30 V, 60 W

Stroombronnen Stroom van haspel, externe netvoeding of interne batterij

Voeding Netstroom 100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,7 A
DC-uitgang 16 V, 3,75 A, 60 W

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

Rapportbestandsformaten Basisrapporten, MSCC3 en 4: docx
MSCC5: docx of XML
WinCan: XML
Video: MP4
Afbeeldingen: JPEG

Opslag 128 GB geïntegreerd en ondersteuning van USB-opslag

Temperatuur Opslag: -20 °C tot +80 °C / 4 °F tot 176 °F
Gebruik: -10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F
Laden: 0 °C tot +40 °C / 32 °F tot 104 °F

Gewicht 7,25 kg / 16 lb

Wielen Kleine, middelgrote en grote massieve rubberen wielen en 
grote luchtbanden voor conventionele/dichtgeslibde leidingen 
Raspwielen voor gladde/opnieuw beklede leidingen 

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

KLAAR OM TE BEGINNEN 

Bezoek www.pearpoint.com
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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 nummer: +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

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

Opticon Benelux Naarden B.V. (Benelux)
Kobaltstraat 5b, 1411 AM Naarden, Nederland 

Tel: +31 (0) 35 6953991 info@opticonbnl.com


