
SeeSnake® Kompaktná rodina 
Osvedčená funkčnosť, neobmedzené možnosti

NOVINKA!

NAJDÔVERYHODNEJŠIA KOMPAKTNÁ RODINA SA ROZRÁSTLA A ZLEPŠILA
Predstavujeme rozšírenú kompaktnú rodinu SeeSnake® s dvoma ďalšími modelmi s TruSense technológiou, 
prinášajúcou výkonné dátové funkcie pre potrubnú diagnostiku. TruSense umožňuje obojsmerný prenos 
dát medzi kamerovou hlavou a pripojeným monitorom rady SeeSnake CSx s Wi-Fi podporou. S pokročilými 

senzormi TruSense na kamerovej hlave, poskytuje cenné informácie o prostredí v potrubí.

NEUSTÁLA INOVÁCIA UHOL SKLONU-SPÁDUVYNIKAJÚCI KONTRAST A OSTROSŤ 
DETAILOV



RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT M40, S TRUSENSE™

INŠPEKCIE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 200 MM DO VZDIALENOSTI 40 M

Kompaktný M40 kombinuje to najlepšie zo SeeSnake Mini a SeeSnake 
Compact. Pridaním technológie TruSense do tohto balíka bol vytvorený 
veľmi komplexný a ľahko použiteľný inšpekčný kamerový systém. 
Stredne tuhý tlačný kábel poskytuje dobrý kompromis medzi tuhosťou a 
schopnosťou prechádzať oblúkmi.

  40 m stredne tuhý tlačný kábel

  Ideálny pre rozšírenie postranných línií o niekoľko oblúkov

  Kompatibilita monitora "všetko v jednom" (s CS6x VERSA)

  Kamerová hlava s technológiou TruSense, ponúkajúca HDR a TiltSense

  Kompatibilný so všetkými monitormi SeeSnake CSx

RIDGID® SEESNAKE®

CS6x VERSA™ MONITOR, S WI-FI

FLEXIBILITA, EFEKTÍVNOSŤ, VŠESTRANNOSŤ

  Rám umožňuje naklopenie monitora do optimálneho zobrazovacieho uhla.

  Rýchloupínací držiak umožňuje, aby bol monitor umiestnený vo vysokej alebo nízkej zobrazovacej úrovni

  Možno ho použiť ako samostatný monitor, alebo zabudovaný v dokovacích staniciach všetkých cievok 
kompaktnej rodiny.

  Kompatibilný so všetkými cievkami SeeSnake
Kompletnú špecifikáciu CS6x VERSA možno nájsť na www.RIDGID.com alebo v katalógovom liste CS6x VERSA.

SeeSnake Compact2, dôveryhodný a ľahko použiteľný inšpekčný systém po mnoho rokov, je teraz k 
dispozícii v ďalších verziách. Kompaktná rodina SeeSnake pridáva (C40 a M40) a s TruSense poskytuje 
výrazne vylepšenú vnútornú viditeľnosť potrubia s vysokým dynamickým rozsahom (HDR), dávajúc 
jasne definované detaily o vlastnostiach  potrubia. TiltSense™ zobrazuje uhol sklonu (spád) kamery v 
potrubí na pripojenom monitore SeeSnake CS6xVersa, pomôže vám tak diagnostikovať aj tie najťažšie 
inšpekcie, ľahšie a efektívnejšie.

NOVÁ GENERÁCIA
INŠPEKČNÝCH KAMIER

TECHNICKÉ ÚDAJE:
SEESNAKE COMPACT M40 SEESNAKE COMPACT C40 SEESNAKE COMPACT2

63673 63668 48098

Použitie Ideálne pre dlhšie rozvody v rozširujúcich sa hlavných a vedľajších vedeniach s menším počtom oblúkov Ideálne pre rozvetvené menšie / obmedzené línie s tesnými oblúkmi,  
kratšie rozvody v hlavných vedeniach

Ideálne pre menšie / obmedzené línie s tesnými oblúkmi,  
kratšie rozvody v hlavných vedeniach

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") samonivelačná s technológiou TruSense 25 mm (1") samonivelačná s technológiou TruSense 25 mm (1") samonivelačná

Osvetlenie LED s vysokou intenzitou LED s vysokou intenzitou LED s vysokou intenzitou

Dĺžka tlačného kábla 40 m (131') 40 m (131') 30 m (100')

Priemer tlačného kábla 9.1 mm (0.36") 6.7 mm (0.26") 6 mm (0.24")

Priemer jadra skleného vlákna tlačného kábla 3.5 mm (0.14") 3 mm (0.12") 3 mm (0.12")

Plášť tlačného kábla Polypropylén Polypropylene Nylon

Minimálny polomer ohybu tlačného kábla 76 mm (3") 64 mm (2.5") 64 mm (2.5")

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

Hmotnosť (bez monitora) 9.8 kg (22 lb) 7.8 kg (17.2 lb) 7.7 kg (17.0 lb)

Stupeň krytia IPx6 IPx6 IPx6

NAJLEPŠIE PRIEMYSELNÉ INŠPEKČNÉ KAMERY SA STALI EŠTE LEPŠÍMI



  30 m flexibilný tlačný kábel pre ľahké tlačenie

  Kompaktný tvarový faktor

  Kompatibilita monitorov typu všetko v jednom (s CS6x VERSA)

  Kompatibilný so všetkými monitormi SeeSnake

RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT2, VÁŠ DÔVERNÝ PARTNER
INŠPEKCIE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM DO VZDIALENOSTI 30 M

Compact2 ponúka flexibilný tlačný kábel pre ľahké pretlačenie cez niekoľko tesných 
oblúkov. Ideálny pre malé / obmedzené línie s tesnými oblúkmi, kratšími spádmi do 
hlavných vedení.

Kompaktná C40 ponúka podobný výkon ako SeeSnake Compact2 a pridáva do balíčka 
technológiu TruSense. Získajte jasne definované snímky s vysokým dynamickým 
rozsahom (HDR) a funkciu Tiltsense ktorá zobrazuje sklon (spád) kamery v potrubí.

  40 m flexibilný tlačný kábel

  Ideálny pre rozvetvené menšie / obmedzené línie s úzkymi oblúkmi

  Kompatibilita monitora všetko v jednom (s CS6x VERSA)

  Kamerová hlava s technológiou TruSense, ponúkajúca HDR a TiltSense

  Kompatibilný so všetkými monitormi SeeSnake CSx

RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT C40,  
S TRUSENSE™
INŠPEKCIE POTRUBÍ Ø 40 AŽ 150 MM  
DO VZDIALENOSTI 40 M

TECHNICKÉ ÚDAJE:
SEESNAKE COMPACT M40 SEESNAKE COMPACT C40 SEESNAKE COMPACT2

63673 63668 48098

Použitie Ideálne pre dlhšie rozvody v rozširujúcich sa hlavných a vedľajších vedeniach s menším počtom oblúkov Ideálne pre rozvetvené menšie / obmedzené línie s tesnými oblúkmi,  
kratšie rozvody v hlavných vedeniach

Ideálne pre menšie / obmedzené línie s tesnými oblúkmi,  
kratšie rozvody v hlavných vedeniach

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") samonivelačná s technológiou TruSense 25 mm (1") samonivelačná s technológiou TruSense 25 mm (1") samonivelačná

Osvetlenie LED s vysokou intenzitou LED s vysokou intenzitou LED s vysokou intenzitou

Dĺžka tlačného kábla 40 m (131') 40 m (131') 30 m (100')

Priemer tlačného kábla 9.1 mm (0.36") 6.7 mm (0.26") 6 mm (0.24")

Priemer jadra skleného vlákna tlačného kábla 3.5 mm (0.14") 3 mm (0.12") 3 mm (0.12")

Plášť tlačného kábla Polypropylén Polypropylene Nylon

Minimálny polomer ohybu tlačného kábla 76 mm (3") 64 mm (2.5") 64 mm (2.5")

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

Hmotnosť (bez monitora) 9.8 kg (22 lb) 7.8 kg (17.2 lb) 7.7 kg (17.0 lb)

Stupeň krytia IPx6 IPx6 IPx6

NAJLEPŠIE PRIEMYSELNÉ INŠPEKČNÉ KAMERY SA STALI EŠTE LEPŠÍMI
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Stiahnutie zdarma na
Google Play & App Store

• Prenášajte živé inšpekčné video cez Wi-Fi na druhú obrazovku
• Záznam a prehliadka záberov, tvorba fotografií
• Vytvorte PhotoTalk™ médium (statické obrázky so zvukovým komentárom)
• Zdieľajte médiá so zákazníkmi priamo z aplikácie
• Spravujte zákazky na cestách a sledujte výsledky svojich inšpekcií
• Okrem toho snímajte médiá z predných a zadných kamier vášho zariadenia na

obrazovku monitora CSx
• Ovládajte monitor na diaľku cez aplikáciu
• Aktualizujte softvér svojho monitora CSx okamžite „Over-the-Air“ pomocou aplikácie

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE:
COMPACT2

Katalóg. č. Popis
Hmotnosť

lb kg

48098 SeeSnake Compact2 (iba cievka) 17.0 7.7
48118 SeeSnake Compact2 s CS6x VERSA monitorom, batériou a nabíjačkou 22.0 10.0 CS6x VERSA po pripojení 

ku kompaktnej rade cievok 
poskytne všestranný 
monitorovací systém "všetko 
v jednom". Rýchle nastavenie 
pozorovacieho uhla vo 
vysokej alebo nízkej pozícii. 
Kompatibilné so všetkými 
cievkami SeeSnake.

Sada 25 mm kamerových 
vodítok súčasťou každej 
kompaktnej SeeSnake cievky

SeeSnake Mini SeeSnake Standard

PRIPOJTE ZADARMO MOBILNÚ APLIKÁCIU HQX K VÁŠMU WI-FI PRIPOJENÉMU MONITORU

Objavte tiež naše ďalšie
SeeSnake cievky, vybavené
technológiou TruSense!

COMPACT C40 
VYBAVENÝ TECHNOLÓGIOU TRUSENSE™

Katalóg. č. Popis
Hmotnosť

lb kg

63668 SeeSnake Compact C40 (iba cievka) 17.2 7.8
64208 SeeSnake Compact C40 s CS6x VERSA monitorom, batériou a nabíjačkou 22.0 10.0

COMPACT M40 
VYBAVENÝ TECHNOLÓGIOU TRUSENSE™

Katalóg. č. Popis
Hmotnosť

lb kg

63673 SeeSnake Compact M40 (iba cievka) 22.0 9.8
64213 SeeSnake Compact M40 s CS6x VERSA monitorom, batériou a nabíjačkou 26.5 12.0

RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez 
upozornenia alebo úpravy dokumentácie.
Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov 
RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.
© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky 
spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky 
ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

DISTRIBÚTORZaregistrujte svoj nástroj na
RIDGID Link™ App ZOSTAŇME V KONTAKTE  •  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 s.r.o.


