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Pripojte sa k prenosovému Wi-Fi modulu RIDGID® SeeSnake® CSx VIA a odomknite svet flexibility, pohodlia a vizuálnych 
operácií iba s vašou mobilnou obrazovkou. CSx VIA je prídavné, flexibilné riešenie s vlastným zobrazovacím zariadením, 
ktoré poskytuje pohodlný spôsob streamovania, snímania a zdieľania špičkových inšpekčných snímok pomocou zariadení so 
systémom iOS, Android alebo Windows.

CSx VIA využíva bezplatnú aplikáciu HQx® Live na vzdialené ovládanie funkcií a vlastností kamery, ako aj meranie vzdialenosti 
a lokalizáciu sondy. CSx VIA je kompatibilný s technológiou TruSense® a umožňuje funkcie TruSense v aplikácii. Použite 
nastaviteľný HQx dok s pružinovým rámom na upevnenie širokej škály zobrazovacích zariadení pre optimálne prezeranie 
inšpekcií na akomkoľvek mieste.

	Spoľahlivá konektivita medzi CSx VIA a
 mobilným zobrazovacím zariadením pre vyššiu produktivitu s  
 aplikáciou HQx Live alebo HQ softvérom pre Windows.

	CSx VIA je kompatibilný so všetkými RIDGID SeeSnake 
 káblami, vrátane káblov Standard a Mini pomocou CSx VIA  
 Mount držiaka pre SeeSnake Standard & Mini.

	Rýchla komunikácia e-mailom, textom alebo nahraním   
 fotografií a videa zákazníkom alebo kolegom v reálnom čase  
 priamo z pracoviska.

ĽAHKÉ STREAMOVANIE CEZ WI-FI

MULTI KÁBLOVÁ KOMPATIBILITA
HLÁSENIA NA CESTÁCH

DODATOČNÁ FLEXIBILITA
	Pohodlie a flexibilita, ktoré sú vzájomne zameniteľné.
  Rôzne káblové cievky cez prepojovací port bubňa.
	Montáž dokovacej základne HQx na akýkoľvek bubon radu   
 RIDGID SeeSnake Compact, alebo použitie ako voľne stojacej  
 základne.

PRENOSOVÝ WI-FI MODUL
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DISTRIBÚTOR
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.

© 2021. Logá RIDGID a Emerson sú registrované ochranné známky spoločnosti 
Emerson Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách.

ZOSTAŇME V KONTAKTE • RIDGID.EU/SIGNUP

ŠPECIFIKÁCIE

CSx VIA HQx DOCK CSx VIATM Mount

Hmotnosť (bez batérie) 0.38 kg (0.83 lb) 1.2 kg (2.7 lb) 0.4 kg (0.87”)

Dĺžka 149 mm (5.9”) 432 mm (17”) 213 mm (8.4”)

Šírka 106 mm (4.2”) 254 mm (10”) 94 mm (3.7”)

Výška 126 mm (5”) 203 mm (8”) 136 mm (5.4”)

Napájanie 18 V nabíjateľná lítiová batéria *Držiak modulu nie je súčasťou 
dodávkyPrevádzková teplota -10°C do 50°C (14°F do 122°F)

Spôsob prenosu Streamovanie cez Wi-Fi do mobilného zariadenia 
(HQx Live alebo HQ softvér)

ÚDAJE PRE OBJEDNANIE

Kat. číslo Model Popis Lb Kg

66523 CSx VIA Digitálny prenosový WI-FI modul 0.82 0.37

71313 CSx VIA WI-FI modul s 1 batériou a 1 nabíjačkou 5.95 2.7

*Osobné mobilné zariadenia nikdy nie sú súčasťou dodávky.

67363 HQx Dock HQx Dok s pružinovým držiakom 2.7 1.2

68568 CSx VIA Mount Držiak modulu CSx VIA pre SeeSnake Standard a SeeSnake Mini 0.87 0.4

Modul SeeSnake CSx VIA sa zasúva priamo do káblových bubnov RIDGID® SeeSnake® microDrain™, 
microReel™, nanoReel™, bubnov radu Compact a radu rM200. Pri spárovaní s prenosovým Wi-Fi 
modulom CSx VIA pomocou držiaka CSx VIA Mount pre SeeSnake Standard a Mini sa prevedie 
signál z ľubovoľnej kamerovej hlavy cez káblovú cievku SeeSnake Standard alebo Mini na vaše vlastné 
zobrazovacie zariadenie.

Držiak Wi-Fi modulu CSx VIA Mount pre systémy SeeSnake®Standard a Mini umožní prenos z 
akéhokoľvek kamerového kábla SeeSnake Standard alebo Mini cez Wi-Fi modul CSx VIA a spáruje ich s 
vaším zobrazovacím zariadením. Akonáhle je CSx VIA bezpečne namontovaný na oceľový rám, poskytuje 
flexibilné riešenie s vlastnou obrazovkou pre streamovanie, snímanie a zdieľanie špičkových inšpekčných 
snímkov. Pripojte vaše osobné mobilné zobrazovacie zariadenie* k integrovanému 1” guľovému držiaku 
typu RAM®.

RIDGID® SeeSnake® HQx Dock je navrhnutý tak, aby poskytoval flexibilný a pohodlný spôsob 
pripevnenia tabletu pri používaní aplikácie SeeSnake HQx Live. Vďaka jeho pružinovému držiaku, dvojitému 
guľovému a zásuvnému ramenu, otočnému stojanu upne HQx Dock väčšinu tabletov a je nastaviteľný pre 
optimálne sledovanie pri práci. Použite ako samostatne stojacu jednotku alebo ľahko a rýchlo namontujte 
na akékoľvek káblové cievky radu RIDGID SeeSnake Compact Series.
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Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden,
Belgium

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

FULL LIFETIME
WARRANTY
Against Material Defects

& Workmanship
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