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zastosowanie Częste użytkowanie Pół-przemysłowe użytkowanie Bardzo intensywne użytkowanie
Kamery inspekcyjne microLine Compact Mini Standard Samopoziomowanie

nanoReel microDrain microDrain z sondą microReel microReel z licznikiem metrów
Rozmiar rur(1) 20-50 mm 30-100mm 30-100mm 40-125mm 40-125mm 40-150mm 40-200mm 50-300mm 50-300mm
Pokonuje załamania 90° od 30 mm 40mm 40mm 50mm 50mm 50mm 50mm 75mm 75mm
Długość przewodu prowadzącego 25 m 10m 20m 30m 30m 30m 30m lub 61m 61m lub 99m 61m lub 99m
Sonda (512Hz) Standard - Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Moc sondy Niska - Niska średnia średnia Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka
Licznik metrów - - - - Standard Standard Standard Standard Standard
Głowica samopoziomująca - - - - - - Optional(3) - Standard
Podłączenie bębna do(2):
- Wszystkie monitory SeeSnake ® • • • • • • • • •
- microEXPLORER®  i 
  microCA-300

• • •
•

•

w razie potrzeby
do systemu SeeSnake® możesz dodać

1. Wybierz bęben
Wybór bębna jest oparty na rozmiarze rury, którą chcesz sprawdzić oraz na ilości inspekcji (aplikacji), które mają być wykonywane na co dzień. 
Czy wybierzesz bęben do częstego lub (pół) przemysłowego użytku, możesz być pewien doskonałej jakości RIDGID®. 

Jak stworzyć Twój własny system See Snake®

•   Nagrywarkę

•  Lokalizator, który ustali pozycję 
głowicy kamery w rurze

(1) zakres średnic ustalony przy użyciu monitora SeeSnake®.  (2) przy użyciu odpowiedniego kabla  (3) Sprawdź więcej szczegółów na stronie 7

Lokalizacja.  Wybór zależy od aplikacji, której szukasz.

Systemy kamer inspekcyjnych: Przegląd

NaviTrack Scout® SR-20 SR-60
Aplikacje
    Kamery SeeSnake® Tak Tak Tak
    Rury/przewody przy użyciu nadajnika (aktywny) Tak Tak Tak
    Kable elektryczne bez użycia nadajnika Ograniczony Tak Tak
    Rury/przewody bez użycia nadajnika (pasywne) Nie Tak Tak
Rozmiar wyświetlacza Mały średni Duży
Wyświetlacz graficzny Podstawowy Zaawansowany Zaawansowany
Pomiar głębokości Przez naciśnięcie przycisku Stały Stały
Waga z baterią 1,4 kg 1,8 kg 2,3 kg

odbiorniki

Odbiorniki RIDGID® są znane z łatwości użycia!

1. Wybierz bęben zawierający przewód prowadzący oraz głowicę kamery

2. wybierz monitor

3. Masz w pełni operacyjny system SeeSnake®

u
u
u

u
u
u
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Systemy kamer inspekcyjnych: Przegląd

Kto wybiera systemy kamer SeeSnake®? 
Wszystkie nasze systemy kamer są:

micro CA-300 MiniPak CS10 CS1000 LT1000 z interfejsem laptopa
Rozmiar ekranu 3,5" LCD 5,7" LCD 12,1" LCD 12,1" LCD W zależności od użytego laptopa
Rozdzielczość 320x240 320x240 640x480 640x480 W zależności od użytego laptopa
Nagrywanie Digital - - Cyfrowe W zależności od użytego laptopa
Podłączenie video-out (1) Tak Tak Tak Tak Tak
Działa przy użyciu baterii 3,7V Li 18V Li 1 lub 2 18V Li 1 lub 2 18V Li 1 lub 2 18V Li
Czas pracy baterii 1.5-2 godz. 5 godz. 4,5 godz. (2 baterie) 4 godz. (2 baterie) 5 godz. (2 baterie)
Działa przy użyciu 230V Tak Tak Tak Tak Tak
Zakres operacyjny ekranu 0 - 45°C  -20° - 70°C  -10° - 50°C  -10° - 50°C W zależności od użytego laptopa
Zawiera oprogramowanie 
sprawozdawcze RIDGID® - - Tak Tak Tak

Podłączenie USB Tak - Tak Tak Tak
Klawiatura - - - Tak -

2. wybierz monitor
Możesz mieć monitor z funkcją nagrywania cyfrowego lub bez niej, z dużym lub małym ekranem.
microEXPLORER® może być podłączony do niektórych bębnów (zobacz “wybierz bęben”).
Możesz podłączyć nagrywarkę do monitorów, które posiadają podłączenie video-out.

(1) Użycie wyjścia wideo sprawia, że microEXPLORER® i micro CA-300 może być używany jako nagrywarka (zobacz micro CA-300 na str.9)

Łatwe w użyciu
- Podłącz bęben do monitora i wprowadź kamerę do rury

Nadajniki liniowe

Nadajnik liniowy jest podłączony do rury/przewodu aby nadać im częstotliwość.
Ustaw odbiornik na tę częstotliwość aby śledzić linię. To jest AKTYWNE 
lokalizowanie.
Większa moc = lokalizacja na większej odległości.
Więcej częstotliwości = aby wybrać najlepszą częstotliwość dla danej aplikacji
Im większa jest antena wewnętrzna, tym lepiej nadaje się do “indukcji”.

ST305 ST510 ST33Q
Moc 5W 10W 5W
Wyświetlacz cyfrowy Nie Tak Tak

Częstotliwości do śledzenia linii 4 5
Zależy od użytkownika      

max. 93kHz
Waga 1,1 kg 4,0 kg 5,5 kg
Rozmiar wewnętrznej anteny Mała średnia Bardzo duża
Baterie 4  x C 8 x D 6 x D
Podłączenie do 230V - Tak Tak
Sygnał kontrolny • • •

* niektóre bębny mogą być także podłączone do kamery inspekcyjnej microEXPLORER®

Znane z wygodnego projektu
- Wiele różnych systemów pozwala na wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla inspekcji rur
- Bębny są zamknięte aby zapobiegać przeciekowi zanieczyszczeń na podłogę
- Możesz połączyć każdy bęben z każdym z monitorów SeeSnake® (przy użyciu odpowiedniego przewodu łączącego)*

Wysoka jakość wykonania
- Jakość obrazu: wysoka rozdzielczość kamer, monitorów oraz mocne oświetlenie LED
- Wytrzymałość: używamy soczewek z kryształów szafiru, wzmocnionych przewodów prowadzących z wysokiej jakości włókna szklanego, obudowy  
  ze stali nierdzewnej
- System inspekcji rury: czysty obraz ścian rury
- Przewód prowadzący RIDGID® jest tak zaprojektowany, że połączenia elektryczne nigdy nie są pod naciskiem, redukując ryzyko ewentualnych   
  złych połączeń
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Kamera inspekcyjna micro CA-300 
jest poręcznym i mocnym narzędziem 
do wideo inspekcji, który może być 
użyty jako monitor z bębnem 
microDrain™.
-  Litowo-jonowa bateria
-  Nagrywa zdjęcia i filmy na 
 wbudowanym twardym dysku lub 

karcie SD
-  Posiada zoom

* zobacz także na stronie 9.

Systemy kamer inspekcyjnych RIDGID® nanoReel®,microDrain™ i microReel™ oferują systemy kompaktowe i 
elastyczne do inspekcji małych i średnich odprowadzeń kanalizacyjnych.

    lekkie i kompaktowe
 Te lekkie i kompaktowe systemy zostały wykonane z trwałych materiałów, których można oczekiwać 
 od RIDGID®

 Uniwersalne
 nanoReel® /microDrain™/microReel™ są uniwersalnymi urządzeniami, które mogą być użyte z 

microEXPLORER®, micro CA-300 lub jakimkolwiek monitorem SeeSnake®. Potrzebujesz jedynie 
odpowiedniego kabla łączącego.

 Do inspekcji małych średnic
 nanoReel® pokonuje 90°załamania od 30 mm

 licznik metrów
 System microReel™ jest dostępny w wersji z licznikiem metrów lub bez niego. Licznik pokazuje jak daleko/

głęboko została wprowadzona kamera. Wyświetla także datę, czas i krótki tekst.

 Sonda
 W zależności od wybranego systemu, 512 Hz nadajnik jest zintegrowany w głowicy kamery aby lokalizować 

jej dokładną pozycję.

 Zgodność
 Obie jednostki są kompatybilne. Posiadają taką samą obudowę, która zawiera bęben węwnętrzny. Bęben 

ten składa się z przewodu prowadzącego i głowicy kamery. Więc to bęben wewnętrzny określa system, 
który posiadasz.

 Co to oznacza:
 Kup system ( np. microDrain™- nr kat: 33133) a kiedy będziesz chciał dokonać inspekcji większej rury, 
 wyjmij bęben wewnętrzny i zastąp go bębnem microReel™ (35228).

System kamer inspekcyjnych do 50mm (nanoReel®), 100mm (microDrain™) lub 125 mm (microReel™)
Pokonuje 90°załamania od 30mm (nanoReel®), 40mm (micrDrain™) lub 50 mm (microReel™)

Bęben microDrain™ z 
micro CA-300

Bęben microReel™ dla 
monitorów SeeSnake®

bęben 
wewnętrznymicroReel™

obudowa
microDrain™/microReel™

bęben wewnętrzny 
microDrain™

nanoReel
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Informacje dla zamówień

Specyfikacja

Który system wybrać

nanoReel® microDrain™ microReel™
microDrain™ microDrain™ z sondą microReel™ microReel™ z licznikiem metrów

Zakres średnic 20-50mm 30-100mm 30-100mm 40-125mm 40-125mm
Długość przewodu 
prowadzącego 25m 10m 20m 30m 30m

Sonda 512Hz - 512Hz 512Hz 512Hz
Moc sondy niska, 1 m - niska, 1m średnia, 3m średnia, 3m
Licznik metrów - - - - W standardzie

Głowica kamery ................. 30mm
Waga .................................... 30m cable
Długość ................................ 6,7mm
Szerokość ............................ 40-150mm
Wysokość ............................ 8kg
Rozdzielczość ...................... 41x50x41
Prowadnik kulkowy ............ 512Hz
średnica przewodu ............. 41x50x41

nanoReel

nanoReel®  microDrain™ microReel™  

microDrain™
Opis Nr kat.
microDrain™ bez sondy (10m przewodu prowadzącego)
microDrain™ bęben dla SeeSnake® 33133
microDrain™ bęben dla CA-300 33138
microDrain™ bęben z CA-300 40783
microDrain™ tylko bęben wewnętrzny 35118
microDrain™ z sondą (20m przewód prowadzący)
microDrain™ bęben dla SeeSnake® 37513
microDrain™ bęben dla CA-300 37518
microDrain™ bęben z CA-300 40793
microDrain™ tylko bęben wewnętrzny 37528
Akcesoria
microDrain™ kabel IC dla SeeSnake® 33108
microDrain™ Kabel IC dla CA-300 33113
Zestaw: kabel IC dla SeeSnake+ pas do 
przenoszenia 33148
Zestaw:kabel IC dla CA-300 + Dok 33153
Dok dla CA-300 34878
Prowadniki kulkowe (2 w zestawie) 34318
micro CA-300 40613

microReel™
Opis Nr kat.
microReel™ L100
microReel™ (SeeSnake®) 35138
microReel™ (CA-300) 35148
microReel™ z CA-300 40803
microReel™ tylko bęben wewnętrzny 35228
microReel™ L100 C (z licznikiem metrów)
microReel™ (SeeSnake®) 35213
microReel™ (CA-300) 35218
microReel™ z CA-300 40813
microReel™ tylko bęben wewnętrzny 35248
Akcesoria
microReel™ kabel IC dla SeeSnake® 33108
microReel™ kabel IC dla CA-300 33113
Zestaw: kabel IC dla SeeSnake®+ pas do przenoszenia 33148
Zestaw: kabel IC dla CA-300 + Dok 33153
Dok dla CA-300 34878
Prowadniki kulkowe (2 w zestawie) 35338
micro CA-300 40613

nanoReel®

Opis Nr kat.
nanoReel®  
nanoReel® (SeeSnake®) 40013
nanoReel® (CA-300) 40003
nanoReel® z CA-300 40823
nanoReel® tylko bęben wewnętrzny 40448
Accessories
nanoReel® kabel IC dla SeeSnake® 33108
nanoReel® kabel IC dla CA-300 33113
Zestaw: kabel IC dla SeeSnake®+ pas do przenoszenia 33148
Zestaw: kabel IC dla CA-300 + Dok 33153
Dok dla CA-300 34878
Prowadniki kulkowe (2 w zestawie) 42778
micro CA-300 40613

15,5mm .....................
4,1kg .........................
33,7cm ......................
16,8cm ......................
44,5cm ......................
768x576 .....................
2 dołączone .............
6,3mm ........................

22mm ........................25mm
3,9kg .........................4,7kg
33,7cm ......................33,7cm
16,8cm ......................16,8cm
44,5cm ......................44,5cm
628x586 .....................628x586
2 dołączone  ............2 dołączone
8,4mm  ......................6,8mm
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SeeSnake® compact

System kamery inspekcyjnej do instalacji do 150mm
Pokonuje kolana pod kątem 90°od średnicy 50mm

SeeSnake® Compact pozwala na inspekcję rurociągów.

 Lekki i łatwy w użyciu system kompaktowy
 - Monitor może być zamontowany na ramie lub postawiony na ziemi w najdogodniejszej  
 pozycji dla optymalnej jakości podglądu.

 monitor
 - Diody LED, licznik metrów i sonda mogą być kontrolowane z panelu na monitorze

 źródło zasilania
 - Jednostka pracuje na baterii litowo-jonowej 18V lub przy zasilaniu 230V

 Pewność
 - Wytrzymała i niezawodna konstrukcja pozwala na pewne używanie SeeSnake® Compact

Informacje dla zamówień
opis  nr kat. Komponenty

Compact Color  
Monitor MiniPak 32688 
Monitor MiniPak z beterią/ładowarką 32953 32688+28218+32073
Bęben Compact 32683 
System Compact 32753 32688+32683
System Compact z baterią/ładowarką 32948 32753+28218+32073  
Baterie litowo-jonowe 18V  
2 baterie & 1 ładowarka 32693 
1 bateria & 1 ładowarka 32713 
Bateria 18V 2.2AH litowo-jonowa 28218 
Ładowarka do baterii 18V 2.2AH litowo-jonowe 32073

Specyfikacja

Głowica kamery ........................................... 30mm
Długość przewodu prowadzącego .......... 30m przewodu
średnica przewodu prowadzącego ......... 6,8mm
Zakres średnic ............................................. 40-150mm
Waga ............................................................. 8kg
Wymiary ........................................................ 41x50x41
Sonda ............................................................ 512Hz
Moc sondy ................................................... Duża
Licznik metrów ............................................ Licznik metrów
Prowadnik kulkowy .................................... 2 dołączone
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opis  nr kat.

Bęben 
30m Mini 83607
30m Mini z opcją samopoziomowania**  24908 
61m Mini 83617
61m Standard 70592*
99m Standard 70597*
61m samopoziomująca głowica 13993
99m samopoziomująca głowica 14003*

SeeSnake® & mini SeeSnake®

Bęben kamery inspekcyjnej do instalacji o średnicy do 200/300mm
Pokonuje 90° załamania od 50/75 mm

Systemy kamer inspekcyjnych SeeSnake® są zaprojektowane do inspekcji rur o średnicy do 
100mm(Mini SeeSnake®) lub 300mm(SeeSnake®).
Te systemy mogą być wykorzystywane do inspekcji odpływów, kominów, przewodów 
wentylacyjnych oraz innych obszarów o ograniczonym dostępie

 Bęben
 - Zamknięty bęben z materiału odpornego na rdzę, zapobiega również wydostawaniu się 

nieczystości podczas pracy i transportu.
 - Licznik

do pomiaru odległości, na jaką kamera została wprowadzona do przewodu• 
wyświetla metraż w centymetrach lub w odcinkach co 10 cm• 
można dodać datę, godzinę i tekst• 

 Przewód prowadzący
 - Przewód prowadzący z rdzeniem z włókna szklanego zapewniający możliwość przepychania 

przy zachowaniu elastyczności
 - średnica 8mm (Mini SeeSnake®) lub 11mm (SeeSnake®)

 Sprężyna ze stali nierdzewnej
 - zawiera wbudowaną sondę 512Hz

 Głowica kamery o wysokiej jakości
 - Mała średnica głowicy kamery : 30mm (mini SeeSnake®) lub 35mm (SeeSnake®)
 - Korpus ze stali nierdzewnej
 - 6 diod świecących LED o regulowanym natężeniu, zabezpieczonych wytrzymałą osłoną z 

przezroczystego tworzywa sztucznego
 - Obiektyw z kryształu szafiru, odpornego na zarysowania.
 - Technologia szerokiego kątu widzenia, aby wyraźnie widzieć ściankę rury
 -  Samopoziomująca głowica kamery SeeSnake® jest przeznaczona do utrzymywania prawidłowej 

orientacji obrazu przez cały czas inspekcji     

  * głowica kamery jest także dostępna bez opcji samopoziomowania               

Informacje dla zamówień (tylko bębny, bez monitorów)

*  Standard= bez opcji samopoziomowania
** W komplecie z 35mm samopoziomującą głowicą, która jest w standardzie z numerami katalogowymi 13993 i 14003

aby dobrać odpowiedni monitor do bębna, zobacz monitory na następnych 
stronach.
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Wyświetlacz 12,1“ Color LCD 5,7“ LCD
Rozdzielczość 640x480 320x240
źródło zasilania 1 lub 2 RIDGID® Bateria litowo-jonowa 18V lub zasi-

lanie z sieci
Bateria litowo-jonowa 18V lub zasilanie z sieci

źródło zasilania 230V 230V
Waga (bez baterii) 5,9kg 1,8kg
Długość 36,3cm 35,5cm
Szerokość 30,2cm 19,3cm
Wysokość 31,5cm 25,4cm
Wejście/Wyjście Kompleksowe wyjście wideo

Wbudowany mikrofon Kompleksowe wyjście wideo

Kompatybilność USB stick -

Nowe monitory SeeSnake® posiadają kolorowe wyświetlacze zasilane bateriami oraz mniejsze rozmiary, dzięki czemu można zabierać je w 
miejsca, w których jeszcze nie były.

•   Pracuje przy zasilaniu prądem elektrycznym o napięciu 230V lub przy zasilaniu baterią litowo-jonową
    
•  Kompaktowy i lekki

•  Nowy, zintegrowany system śledzenia linii pozwala śledzić przewód prowadzący przy użyciu lokalizatora RIDGID®/Seektech™ (wymaga 
nadajnika, patrz niżej)

•   Każdy monitor może być podłączony do każdego z bębnów SeeSnake®

monitory SeeSnake®: 
lekkie, przenośne i zasilane bateriami.

Informacje dla zamówień

Specyfikacja

Właściwości śledzenia przewodu prowadzącego: 
połącz SeeSnake® z nadajnikiem i odbiornikiem 
RIDGID® aby śledzić drogę przewodu prowadzącego. 
Idealne użycie dla rur plastikowych.

Nowość

monitory SeeSnake®

m i c r oDrain
LCDPak

MINIPak

DVDPak
DVDBase

CS10

Opis Nr kat.
CS10 39333
CS10 z 2 bateriami i ładowarką 39343
CS10 z SeeSnake® 61m 42733
CS10 z SeeSnake® SL 61m 41763
CS10 z SeeSnake® Mini 30m  41758
CS10 z SeeSnake® Mini 61m 41753
CS10 z SeeSnake® mini SL 30m 41748
MiniPak
MiniPak monitor 32688
MiniPak monitor z baterią i ładowarką 32953
MiniPak z 30m Mini Reel 35131
MiniPak z 61m Mini Reel 35141
MiniPak z 61m bębnem z opcją samopoziomowania 35171
Baterie
Bateria 18V 2.2AH litowo-jonowa i ładowarka 32713
Bateria 18V 2.2AH litowo-jonowa (1 szt.) 28218
Bateria 18V 2.2AH litowo-jonowa (2 szt.) i ładowarka 32693
Ładowarka do baterii 18V 2.2AH litowo-jonowej 32073
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Akcesoria do nagrywania/kamera inspekcyjna micro CA-300

Nr katalogowy opis
40613 Kamera inspekcyjna micro CA-300

37103 17mm głowica kamery z przewodem

37083 microCA-300 z baterią Li-Ion 3.7

31128 Uniwersalna przedłużka 90 cm

37113 Uniwersalna przedłużka 180 cm 

Kamera inspekcyjna micro CA-300 może być użyta w następujący sposób:

1   Jako monitor/jednostka nagrywająca w połączeniu z nanoReel®, microDrain™ i microReel™ (zobacz str. 4-5).
2   Jako nagrywarka w połączeniu z każdym kolorowym monitorem SeeSnake®.
3   Jako standardowa, niezależna kamera inspekcyjna. 

Użycie jako jednostki nagrywającej z każdym kolorowym monitorem SeeSnake® . 
Jak?: Podłącz adapter cyfrowy SeeSnake® do wyjścia video każdego monitora SeeSnake® . 

Możesz zapisać nagrania na wewnętrznym twardym dysku i eksportować dane na kartę SD lub przy użyciu kabla 
miniUSB. 

Użycie jako niezależnej jednostki
pozwala na znalezienie, nagranie i odtwarzanie obrazów i nagrań wideo trudnych do inspekcji miejsc.   
•   Wyposażona w 90 cm, półelastyczny przewód prowadzący.
•   Nagrywa i archiwizuje zdjęcia i wideo
•   Kopiuje zdjęcia i wideo przy użyciu portu miniUSB.

Specyfikacja

Wyświetlacz ........................................................kolorowy wyświetlacz LCD 3,5” (rozdzielczość 320x240). 
Obraz......................................................................JPG (640 x 480), MP4 (320 x 240). 
Media zapisu .......................................................Pamięć wewnętrzna lub karta SD. 
Oświetlenie ..........................................................4 regulowane diody LED. 
średnica kamery .................................................0.7" (17 mm). 
Zasięg przewodu prowadzącego ...................90 cm, możliwość przedłużenia do 9 m ( przy użyciu   
                                                                             opcjonalnych przedłużek). 
Wodoodporny ......................................................do 9 metrów (z przedłużkami). 
źródło zasilania ....................................................bateria litowo-jonowa 3.7V.    
Rotacja obrazu ....................................................Tak, 360° (4x 90°)    
Pamięć wewnętrzna ..........................................235 MB     
Karta SD ................................................................Do 32 GB (karta 4 GB w komplecie)

Specyfikacja
Video1 .................................. MP4 (320 x 240) 
Obrazy ................................ JPEG (640 x 480) 
Połączenie ......................... RCA 
Długość ............................... 90cm
1 Wymaga kamery microEXPLORER® lub  
   micro CA-300.

Nr katalogowy Opis
Waga

lb. kg

34953
Adapter cyfrowy SeeSnake® 
dla kamery microEXPLORER® i 
micro CA-300

0.6 0.27

2

3
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 Waga ........................................................... 5.9 kg
 Długość ....................................................... 14.3” (36.3 cm)
 Szerokość ................................................... 11.9” (30.2 cm)
 Wysokość ................................................... 12.4” (31.5 cm)
 Wyświetlacz .............................................. 12.1” Daylight Readable LCD
 
 Rozdzielczość ............................................ 640 x 480
 źródło zasilania.......................................... 1 or 2 RIDGID 18V Batteries 

 Audio ........................................................... Integrated Microphone
 Wideo .......................................................... AVI 20FPS - 720 x 480 PAL
 Obrazy ......................................................... JPG - 720 x 480

5.9 kg ..............................................................................6.7 kg
14.3” (36.3 cm) ..............................................................14.3” (36.3 cm)
11.9” (30.2 cm) ..............................................................11.9” (30.2 cm)
12.4” (31.5 cm) ..............................................................12.4” (31.5 cm)
LCD z możliwością odczytu .......................................12.1” LCD z możliwością odczytu 
w świetle dziennym                                                      w świetle dziennym
640 x 480 ........................................................................640 x 480
1 lub 2 baterie RIDGID® 18V .....................................1 lub 2 baterie RIDGID® 18V 
lub zasilanie z sieci                                                       lub zasilanie z sieci
Zintegrowany mikrofon i głośniki .............................Zintegrowany mikrofon i głośniki
AVI 20FPS - 720 x 480 PAL .........................................AVI
JPG - 720 x 480 .............................................................JPG - 720 x 480

CS1000 pozwala na cyfrowe nagrywanie i raportowanie inspekcji w terenie. 
Wbudowana pamięć pozwala na nagrywanie setek inspekcji i ich transfer w łatwy i szybki sposób.
Raport sprawozdania daje możliwość generowania pełnych raportów inspekcji w terenie oraz ich opisów.
3 tryby nagrywania pozwalają na wykonanie zdjęć cyfrowych, nagrań wideo oraz kompresowanie formatu wideo 
(Auto-log). Zintegrowana klawiatura używana do zapisywania notatek i przechowywania informacji na temat inspekcji i klienta.

Wysokiej jakości oprogramowanie SeeSnake® w komplecie
Monitoruj, nagrywaj, raportuj dzięki temu potężnemu oprogramowaniu do ispekcji. 

•  Oprogramowanie może być użyte w pracy w terenie i/lub możesz zakończyć pracę przy 

    użyciu komputera.

•  Monitoruj i nagrywaj inspekcje

•  Dodawaj notatki do zdjęć i nagrań.

•  Przesyłaj dalej raporty przy użyciu połączenia USB.

Specyfikacja

Informacje dla zamówienia

Raportuj przy użyciu oprogramowania SeeSnake® HQ

Cyfrowy interfejsing

CS10 Cyfrowy monitor z funkcją nagrywania
Nagrywanie przez USB pozwala na cyfrowy zapis w formacie, który będzie łatwy do odczytania dla klienta na jego komputerze.
Monitor 12.1” LCD z możliwością odczytu w świetle dziennym pozwala w łatwy sposób monitorować i nagrywać inspekcje w 
jasnym świetle.
Nagrywanie w wielu trybach umożliwia zapis zdjęć, nagrywanie video oraz nagrywanie video w formacie Auto-log (małe pliki).
Oprogramowanie zintegrowane z SeeSnake® HQ pozwala na przesyłanie obrazu z inspekcji w wielu formatach od online po 
DVD.

CS10 i CS1000 cyfrowe monitory nagrywające

CS1000CS10

opis nr kat
CS10    39333
CS10 z 2 bateriami i ładowarką 39343
CS10 z SeeSnake® 61m 42733
CS10 z SeeSnake® SL 61m 41763
CS10 z SeeSnake® Mini 30m  41758
CS10 z SeeSnake® Mini 61m 41753
CS10 z SeeSnake® mini SL 30m 41748
CS1000 z klawiaturą Qwerty 33058
CS1000 z klawiaturą Qwerty, 2 baterie i ładowarka 33063
CS1000 z klawiaturą Azerty 34873
CS1000 z klawiaturą Azerty, 2 baterie i ładowarka 34918
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Waga ................................ 6 lbs.(2.7 kg)  
Długość ............................ 20.6” (52.3 cm) 
Szerokość ........................ 12.8” (32.5 cm) 
Wysokość ........................ .6.5” (16.5 cm) 
źródło zasilania ...............Bateria litow-jonowa 18V/zasilanie z sieci 
Przepustowość ...............USB, RCA wideo i audio 
Kompatybilność ..............Bębny standardowe i mini SeeSnake® 
Kontrola ............................Zdalny system kontroli laptopem 
Skład zestawu .................Oprogramowanie SeeSnake® HQ/nagrywanie,         
                                         1,8 m kabel USB, zestaw montażowy

LT 1000 z interfejsem laptopa pozwala na współpracę laptopa z systemem SeeSnake®. Pozwala używać 
laptopa jako jednostki kontrolującej kamerę przy zachowaniu odpowiedniego monitoringu, przechowania i 
łączności.

Doskonała elastyczność w nagrywaniu, monitorowaniu i raportowaniu.

Łatwy w opsłudze panel kontrolny pozwala na kontrolę kamery w trakcie inspekcji bez dotykania klawiatury

Bateryjne zasilanie pozwala na niezależność bez konieczności użycia podłączenia z sieci

LT1000: do instalowania na bębnie (mini)SeeSnake®                        
LT1000M: standardowa jednostka może być użyta z każdym bębnem

SeeSnake® lt1000 
Interfejs laptopa

LT 1000 - Interfejs laptopa

Oprogramowanie SeeSnake® HQ zawiera
Po zainstalowania na laptopie oprogramowania, możesz:

•  Monitować i nagrywać inspekcje.

•  Kontrolować funkcje kamery

•  Wypalać pliki na DVD.

•  Uzupełniać raporty z inspekcji przy użyciu laptopa lub komputera stacjonarnego

Specyfikacja

Informacje dla zamówienia

LT1000

LT1000M

opis nr kat.
LT1000 PAL 35978
LT1000 z 1 baterią i ładowarką PAL 35988
LT1000 M PAL 36658
LT1000 M z 1 baterią i ładowarką PAL 36668

Cyfrowy interfejsing



Dzięki stosowanej metodzie wyszukiwania przechodzisz 
szybciej do właściwego miejsca. Łatwy w użyciu: Uwzględniany 
jest tylko najsilniejszy sygnał! Każdy to potra� zrobić!

Kompaktowe lokalizatory do lokalizacji sond i linii

Informacje dla zamówienia

* Ograniczone możliwości

Specy�kacja

Lokalizatory

Nadajniki liniowe do aktywnego wyszukiwania: 
sprawdź na stronie 2 i 3

NaviTrack Scout ® SR-20 SR-60

Używane do wyszukiwania
- Systemu kamery (jeśli jest wyposażona w nadajnik) • • •
- sondy podłączonej do przewodu, węża • • •
- linie (elektryczne, telefoniczne) z nadajnikiem •* • •
- linie pasywne (bez nadajnika) •* • •

Wyświetlacz gra�czny
- automatyczne podświetlenie • • •
- Omniseek (wykrywanie szerokopasmowe) - • •
- Ekran LCD duży LCD extra duży LCD

Specy�kacje
- Odczyt głębokości Automatyczne ciągłe wskazania na ekranie ciągłe wskazania na ekranie

- Wyświetlacz graficzny - Pozycja, głębokość i kierunek w 
czasie rzeczywistym

Pozycja, głębokość i kierunek w 
czasie rzeczywistym

- W zestawie: Plastikowa walizka do 
przenoszenia Plastikowa walizka do przenoszenia

Plastikowa walizka do przenoszenia

- Zasilanie: 4C baterie 4C baterie 4C baterie
- Częstotliwości:
   - Sonda: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
   - śledzenie aktywnej linii 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz Wszystkie do 35kHz Wszystkie do 93kHz
   - śledzenie pasywnej linii prądu przemiennego: 50 Hz. Moc - 50 / 60 Hz; Moc - 50 / 60 Hz;

Radio - 4 - 15 kHz i 15 - 36 kHz Radio - 4 - 15 kHz i 15 - 36 kHz

Zamocuj zdalny nadajnik na sprężynie do 
czyszczenia odpływów lub na wężu maszyny 
ciśnieniowej w celu zlokalizowania przy użyciu 
lokalizatora RIDGID® .

Spuść sondę w toalecie aby zlokalizować doły 
gnilne.
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Opis Nr kat.
NaviTrack™ Scout Lokalizator (kaseta do przenoszenia w zestawie) 19243
SeekTech™ SR-20 Lokalizator (kaseta do przenoszenia w zestawie) 21943
SeekTech™ SR-60 Lokalizator (kaseta do przenoszenia w zestawie) 30123
Zdalne nadajniki
Zdalny nadajnik  512Hz 16728
Adapter do sprężyn 16 - 20 mm maszyn bębnowych (5/8” 
& 3/4”) 19263
Adapter do sprężyn 12 - 22 mm (7/8” & 1/2”) 19268
Adapter sprężyn 10 - 16 mm (5/8” & 3/8”) w odcinkach 19273
Adapter do sprężyny 32 mm (1 1/4”) w odcinkach 19258
Adapter do węża wodnej maszyny ciśnieniowej 1/2” (do stosowania z 
dużymi wodnymi urządzeniami do czyszczenia ciśnieniowego, nie RIDGID® ) 86246
Nadajnik pływający 512Hz
Nadajnik pływający (zestaw 2 sztuk) 19793
Nadajniki linii SeekTech SR-20/SR-60
Nadajnik ST 305 (5Watt) 21948
Nadajnik ST-510 (10Watt) 21953
Nadajnik ST-33Q (5 Watt) 26563
4” zacisk sygnału indukcyjnego 20973
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