
ZALETY I KORZYŚCI 

Mini Miller +C / Mini Cleaner +C  
Millery ze zintegrowaną kamerą 

• Zintegrowana kamera dla wygodnej obserwacji prac 
czyszczących, udrażniających i powlekających.  

• Wodoodporna walizka systemu monitoringu z 
wygodnym uchwytem.*  

• Cyfrowy licznik odległości. 

• Wyświetlacz z datą i czasem monitoringu. 

• Możliwość robienia notatek tekstowych i głosowych. 

• Głowice kamery ze stali nierdzewnej (klasa IP68). 

• Tryb zdjęć i filmowania. 

• Diody LED z regulacją natężenia oświetlenia. 

• Dostępne także jako zestaw uzupełniający do 
standardowych urządzeń Mini Cleaner i Mini Miller.  

• W czasie pracy możesz używać obu rąk do operowania 
kamerą i wałkiem Millera, bo pedał kontrolny masz 
zawsze pod nogą.  

Picote Mini Miller +C i Mini Cleaner +C zostały 
wyposażone w zintegrowaną kolorową kamerę 
inspekcyjną na przewodzie o długości 30m, znacznie 
ułatwiającą wykonywanie prac czyszczących i 
udrażniających, a także wspomagającą proces 
powlekania rur szczotkową metodą PICOTE (Picote 
Brush Coating™). 

Mini Miller +C posiada kolorową, samopoziomującą 
głowicę kamery z wbudowaną sondą lokalizującą 
512hz, a Mini Cleaner +C mniejszą głowicę, 
umożliwiającą podążanie za narzędziami Mini Cleaner 
przez zakręty rur i syfony rurowe DN50. 

Zapoznaj się z kartami katalogowymi MINI Miller i MINI 
Cleaner, aby poznać ich parametry robocze. 

* Musi być zamknięta, aby zapewnić wodoszczelność. 

Dane techniczne 

WWW.PICOTE.PL 

Dane techniczne 
Długość przewodu kamery 30 metrów 

Nośnik nagrań Karta SD, lub USB 

Zasilanie  Bateria 12V z ładowarką 

Czas pracy na baterii Do 8 godzin 

Zasilanie Millera 220/230V, 16 A 

Oświetlenie Diody LED z regulacją jasności 

Warianty zapisu Zdjęcia, lub pliki video 

Monitor Kolorowy 7” 

Kamera MINI Miller +C 

Głowica kamery 23 mm, kolorowa, samopoziomująca 

Lokalizacja Sonda 512 Hz 

Oświetlenie 12 diod LED z regulacją jasności 

Kąt widzenia 120 stopni 

Waga 31,5 kg 

Kamera MINI Cleaner +C 

Głowica kamery 14 mm, kolorowa 

Lokalizacja Sonda 512 Hz 

Oświetlenie 8 diod LED z regulacją jasności 

Kąt widzenia 82 stopnie 

Waga 31 kg 


