
FULL LIFETIME
WARRANTY

	Funkcia automatického preklápania obrazu preklápa obraz na obrazovke, keď sa kamera otáča cez potrubie, aby ste vedeli, ktorá strana je hore

	Technológia TruSense™ s kvalitou obrazu HDR a sklonomerom TiltSense

	Vylepšené vysokoúčinné diódy LED poskytujú lepšiu viditeľnosť v potrubí a vyššiu presnosť farieb

	Stredne ohybný tlačný kábel a malá 25 mm hlava kamery na jednoduché prechádzanie kolenami a kontrolu až do vzdialenosti 30 m (100’)

	Stojan udržuje kameru microReel stabilnú pri posúvaní a vyberaní kábla a chráni váš CSx Via™

microReel™
Prenosná diagnostická inšpekčná kamera

RIDGID® SeeSnake® microReel™ APX™ je veľmi kompaktná, vysoko prenosná diagnostická inšpekčná kamera z rodiny inšpekčných 
systémov SeeSnake. Na základe úspechu pôvodnej kamery microReel ponúka kamera microReel APX vylepšené zobrazenie vďaka kamere 
TruSense™ a automatickému preklápaniu obrazu. Stojan umožňuje ideálne použitie s kamerou CSx Via™ a ponúka zvýšenú stabilitu a 
použiteľnosť pri umiestnení v uhle 45°.
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INFORMÁCIE O OBJEDNÁVANÍ

Č. kat. Model Popis
Hmotnosť

Kg Lb

70808 APX Inšpekčná kamera MicroReel APX 7.28 16.05

75853 APX s CSxVia Set - Inšpekčná kamera MicroReel APX (30m) s TruSense, 25mm a Wi-Fi vysielač CSx Via, akumulátor a nabíjačka 10.3 22.7

75848 APX s CS6x-
Versa Set - Inšpekčná kamera MicroReel APX (30m) s TruSense, 25mm a Wi-Fi vysielač CSx Via, akumulátor a nabíjačka 11.75 25.9
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DISTRIBÚTOR

MicroReel APX
Rozsah potrubia 40 do 100 mm (1.5” do 4”)

Hmotnosť súpravy 5.8 kg (12.7 lb)

Priemer bubna 30,5 cm [12”]

Typ kamery Pevná, s technológiou TruSense® a 
funkciou samonivelácie

Priemer kamery 25 mm (1”)

Rozlíšenie kamery 640 x 480 px

Svetlo 6 diód LED

Sonda Integrovaná sonda; 512 Hz

Počítadlo Dvojcestné; TruSense počítadlo 

Počítalo metrov Potrubie strednej veľkosti,  
Mierna ohybnosť

Dĺžka tlačného kábla 30 m (100’)

Priemer tlačného kábla 6.7 mm (0.27”)

Minimálny polomer ohybu 64 mm (2.5”)

Vodoodolnosť 
(bez monitora) IPx5
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Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo meniť dizajn a špecifikácie svojich 
výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia alebo zmeny dokumentácie. 
Kompletný výber produktového radu Ridge Tool nájdete v katalógu nástrojov 
RIDGID® alebo na stránke RIDGID.com.

© 2022. RIDGID a logo Emerson sú registrované značky spoločnosti Emerson 
Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách.

ŠPECIFIKÁCIA

ČO JE TO SAMONIVELÁCIA?
Po pripojení k zariadeniu radu SeeSnake CSx sa 
obraz na obrazovke pri otáčaní kamery cez potrubie 
preklápa, čím sa zabezpečí, že obraz zostane 
orientovaný vo zvislej polohe. Ikona na obrazovke 
označuje vertikálnu orientáciu
vzhľadom na obraz.

OBSAH BALENIA: 
	SeeSnake 
 microReel APX
	Vodiace telesá 

	Inštrukcie

MicroReel APX a CSxVIA, Maximálna kompaktnosť
 Pripojte ku kamere Wi-Fi vysielač RIDGID® SeeSnake® CSx Via Wi-Fi a odomknite svet flexibility, 

pohodlia a kamerových záznamov len pomocou vlastného mobilného zariadenia. 
 CSx Via je dodatočné, flexibilné riešenie, ktoré umožňuje pohodlne vysielať kamerový záznam, 

zachytávať a zdieľať špičkové inšpekčné snímky pomocou HQxLive na zariadení so systémom iOS, 
Android alebo Windows.  

 Pomocou nastaviteľného stojana HQx Dock môžete upevniť širokú škálu zariadení na optimálne 
zobrazenie kontroly na akomkoľvek pracovisku.

microReel™ 
Prenosná diagnostická inšpekčná kamera


