
SeeSnake® Kompaktní rodina 
Osvědčená funkčnost, neomezené možnosti

NOVINKA!

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ KOMPAKTNÍ RODINA SE ROZROSTLA A ZLEPŠILA
Představujeme rozšířenou kompaktní rodinu SeeSnake® se dvěma dalšími modely s TruSense technologií, 
přinášející výkonné datové funkce pro potrubní diagnostiku. TruSense umožňuje obousměrný datový přenos 
mezi kamerovou hlavou a připojeným monitorem řady SeeSnake CSx s Wi-Fi podporou. S pokročilými senzory 

TruSense  na kamerové hlavě, poskytuje cenné informace o prostředí v potrubí.

TRVALÁ INOVACE ÚHEL SKLONU-SPÁDUVYNIKAJÍCÍ KONTRAST A  
OSTROST DETAILŮ



RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT M40, S TRUSENSE™

INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM DO VZDÁLENOSTI 40 M

Kompaktní M40 kombinuje to nejlepší ze SeeSnake Mini a SeeSnake 
Compact. Přidáním technologie TruSense do tohoto balíčku byl vytvořen 
velmi komplexní a snadno použitelný inspekční kamerový systém. Středně 
tuhý tlačný kabel poskytuje dobrý kompromis mezi tuhostí a schopností 
procházet oblouky.

  40 m středně tuhý tlačný kabel

  Ideální pro rozšíření postranních linií o několik oblouků

  Kompatibilita monitoru "vše v jednom" (s CS6xVERSA)

  Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense

  Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx

RIDGID® SEESNAKE®

CS6X VERSA™ MONITOR, S WI-FI

FLEXIBILITA, EFEKTIVNOST, VŠESTRANNOST

  Rám umožňuje naklopení monitoru do optimálního zobrazovacího úhlu.

  Rychloupínací držák umožňuje, aby byl monitor umístěn ve vysoké nebo nízké zobrazovací úrovni

  Lze jej použít jako samostatný monitor, nebo zabudovaný v dokovacích

  stanicích všech cívek kompaktní rodiny.

  Kompatibilní se všemi cívkami SeeSnake
Veškerou specifikaci CS6x VERSA lze nalézt na www.RIDGID.com nebo v katalogovém listu CS6xVERSA.

SeeSnake Compact2, důvěryhodný a snadno použitelný inspekční systém po mnoho let, je nyní k 
dispozici v dalších verzích. Kompaktní rodina SeeSnake přidává (C40 a M40) a s TruSense poskytuje 
výrazně vylepšenou vnitřní viditelnost potrubí s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), dávajíc jasně 
definované detaily o vlastnostech potrubí. TiltSense™ zobrazuje úhel sklonu (spád) kamery v potrubí 
na připojeném monitoru SeeSnake CS6xVersa, pomůže vám tak diagnostikovat i ty nejtěžší inspekce, 
snadněji a efektivněji.

NOVÁ GENERACE
INSPEKČNÍCH KAMER

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
SEESNAKE COMPACT M40 SEESNAKE COMPACT C40 SEESNAKE COMPACT2

63673 63668 48098

Použití Ideální pro delší řády v rozšiřujících se hlavních a vedlejších vedeních s menším počtem oblouků Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s těsnými oblouky,  
kratší řády v hlavních vedeních

Ideální pro menší / omezené linie s těsnými oblouky,  
kratší řády v hlavních vedeních

Kapacita 40 mm až 200 mm (1½ až 8") 40 mm až 150 mm (1½ až 6") 40 mm až 150 mm (1½ až 6")

Kamerová hlava 25 mm (1") samonivelační s technologií TruSense 25 mm (1") samonivelační s technologií TruSense 25 mm (1") samonivelační 

Osvětlení LED s vysokou intenzitou LED s vysokou intenzitou LED s vysokou intenzitou

Délka tlačného kabelu 40 m (131') 40 m (131') 30 m (100')

Průměr tlačného kabelu 9.1 mm (0.36") 6.7 mm (0.26") 6 mm (0.24")

Průměr jádra skelného vlákna tlačného kabelu 3.5 mm (0.14") 3 mm (0.12") 3 mm (0.12")

Plášť tlačného kabelu Polypropylen Polypropylen Nylon

Minimální poloměr ohybu tlačného kabelu 76 mm (3") 64 mm (2.5") 64 mm (2.5")

Sonda 512 Hz, výkonný FleXmitter 512 Hz, výkonný FleXmitter 512 Hz, výkonný FleXmitter

Hmotnost (bez monitoru) 9.8 kg (22 lb) 7.8 kg (17.2 lb) 7.7 kg (17.0 lb)

Stupeň krytí IPx6 IPx6 IPx6

NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÉ INSPEKČNÍ KAMERY SE STALI JEŠTĚ LEPŠÍMI



  30 m flexibilní tlačný kabel pro snadné tlačení

  Kompaktní tvarový faktor

  Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6xVERSA)

  Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT2, VÁŠ DŮVĚRNÝ PARTNER
INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDÁLENOSTI 30 M

Compact2 nabízí flexibilní tlačný kabel pro snadné protlačení přes několik těsných oblouků. 
Ideální pro malé / omezené linie s těsnými oblouky, kratšími spády do hlavních vedení.

Kompaktní C40 nabízí podobný výkon jako SeeSnake Compact2 a přidává do balíčku 
technologii TruSense. Získejte jasně definované snímky s vysokým dynamickým 
rozsahem (HDR) a funkci Tiltsense která zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.

  40 m flexibilní tlačný kabel

  Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s úzkými oblouky

  Kompatibilita monitoru vše v jednom (s CS6xVERSA)

  Kamerová hlava s technologií TruSense, nabízející HDR a TiltSense

  Kompatibilní se všemi monitory SeeSnake CSx

RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT C40,  
S TRUSENSE™
INSPEKCE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM  
DO VZDÁLENOSTI 40 M

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:
SEESNAKE COMPACT M40 SEESNAKE COMPACT C40 SEESNAKE COMPACT2

63673 63668 48098

Použití Ideální pro delší řády v rozšiřujících se hlavních a vedlejších vedeních s menším počtem oblouků Ideální pro rozvětvené menší / omezené linie s těsnými oblouky,  
kratší řády v hlavních vedeních

Ideální pro menší / omezené linie s těsnými oblouky,  
kratší řády v hlavních vedeních

Kapacita 40 mm až 200 mm (1½ až 8") 40 mm až 150 mm (1½ až 6") 40 mm až 150 mm (1½ až 6")

Kamerová hlava 25 mm (1") samonivelační s technologií TruSense 25 mm (1") samonivelační s technologií TruSense 25 mm (1") samonivelační 

Osvětlení LED s vysokou intenzitou LED s vysokou intenzitou LED s vysokou intenzitou

Délka tlačného kabelu 40 m (131') 40 m (131') 30 m (100')

Průměr tlačného kabelu 9.1 mm (0.36") 6.7 mm (0.26") 6 mm (0.24")

Průměr jádra skelného vlákna tlačného kabelu 3.5 mm (0.14") 3 mm (0.12") 3 mm (0.12")

Plášť tlačného kabelu Polypropylen Polypropylen Nylon

Minimální poloměr ohybu tlačného kabelu 76 mm (3") 64 mm (2.5") 64 mm (2.5")

Sonda 512 Hz, výkonný FleXmitter 512 Hz, výkonný FleXmitter 512 Hz, výkonný FleXmitter

Hmotnost (bez monitoru) 9.8 kg (22 lb) 7.8 kg (17.2 lb) 7.7 kg (17.0 lb)

Stupeň krytí IPx6 IPx6 IPx6

NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÉ INSPEKČNÍ KAMERY SE STALI JEŠTĚ LEPŠÍMI
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Zdarma ke stažení na
Google Play & App Store

• Streamujte inspekční video živě přes Wi-Fi na druhou obrazovku
• Záznam a prohlížení záběrů, pořizování fotografií
• Vytvářejte PhotoTalk™ média (statické obrázky se zvukovým komentářem)
• Sdílejte média se svými zákazníky přímo z aplikace
• Spravujte zakázky na cestách a sledujte výsledky svých inspekcí
• Kromě toho zachyťte média z čelních a zadních kamer vašeho zařízení na obrazovku

monitoru CSx
• Dálkově ovládejte monitor z aplikace.
• Bezprostředně aktualizujte software vašeho monitoru CSx „Over-the-Air“

prostřednictvím aplikace.

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ:
COMPACT2

Katalog. č. Popis
Hmotnost

lb kg

48098 SeeSnake Compact2 (pouze cívka) 17.0 7.7
48118 SeeSnake Compact2 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou 22.0 10.0 CS6x VERSA po připojení ke 

kompaktní řadě cívek poskytne 
všestranný monitorovací 
systém "vše v jednom". Rychlé 
nastavení pozorovacího úhlu 
ve vysoké nebo nízké pozici. 
Kompatibilní se všemi cívkami 
SeeSnake.

Sada 25 mm kamerových 
vodítek součástí každé 
kompaktní SeeSnake cívky

SeeSnake Mini SeeSnake Standard

PŘIPOJTE ZDARMA MOBILNÍ APLIKACI HQX KE SVÉMU WI-FI PŘIPOJENÉMU MONITORU

Objevte také naše další
SeeSnake cívky, vybaveny
technologií TruSense!

COMPACT C40 
VYBAVEN TECHNOLOGIÍ TRUSENSE™

Katalog. č. Popis
Hmotnost

lb kg

63668 SeeSnake Compact C40 (pouze cívka) 17.2 7.8
64208 SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou 22.0 10.0

COMPACT M40 
VYBAVEN TECHNOLOGIÍ TRUSENSE™

Katalog. č. Popis
Hmotnost

lb kg

63673 SeeSnake Compact M40 (pouze cívka) 22.0 9.8
64213 SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorem, baterií a nabíječkou 26.5 12.0

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů bez 
předchozího upozornění nebo změny dokumentace.
Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® 
Tool nebo na stránkách RIDGID.com.
© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními 
značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších 
zemích. Všechny ostatní obchodní značky náleží jejich příslušným vlastníkům.

DODAVATELZaregistrujte svůj nástroj
RIDGID Link™ App ZŮSTAŇME V KONTAKTU  •  RIDGID.EU/SIGNUP

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640 
RIDGID.ee@emerson.com 

upane
Nipo tools


