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DIAGNOSTIKA, REVIZE A LOKALIZACE

Kamerový inspekční systém SeeSnake® microDrain™ 
Potrubí 1¼" až 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)* do délky 65' (20 m) 
Projde více ohyby 90° ve většině odpadních potrubí o průměru 40 mm 
* 3" (75 mm) při použití s microEXPLORER nebo micro CA-300. 4" (100 mm) při použití s monitorem SeeSnake.

Kamerový inspekční systém SeeSnake microDrain se vyznačuje malou velikostí a velkou 
manévrovatelností a je vhodný při prohlížení potrubí o malých průměrech s ostrými ohyby. 

• Lehké a kompaktní provedení má poloviční velikost běžných inspekčních systémů, snadno se naloží 
do servisního vozidla a přenese na místo práce. 

• Kompatibilita s více monitory, se stávajícími monitory SeeSnake nebo s digitální inspekční kamerou 
micro CA-300.

• Odolná a spolehlivá konstrukce s pružinovou sestavou kamerové hlavy z tvrzené nerezové oceli 
pro dlouhou životnost a s diodami o vysoké intenzitě světla s dlouhou životností pro vynikající 
zobrazení.

SeeSnake microDrain 
Systémy D30 a D65S

Vlastnosti
Ideální pro inspekce s ostrými ohyby, např. WC sifóny a P-sifóny. 

Specifikace
Kamerová hlava.............................. 0.86" (22 mm).
Délka kabelu................................... 30' (10 m), 65' (20 m).
Průměr kabelu ................................ 0.33" (8,3 mm).
Rozsah rozměrů potrubí.................. 1¼" až 3 / 4" (32 - 75/100 mm).
Hmotnost ...............................................8.6 lb (3,9 kg), 9.8 lb (4,4 kg).
Délka .............................................. 13.25" (33,7 cm).
Šířka ............................................... 6.6" (16,8 cm).
Výška .............................................. 14.2" (36,1 cm).
Rozlišení ......................................... 628 x 586.
Vodicí kulička ................................. 2 součástí dodávky.
Sonda ............................................. Standardně s 20 m microDrain, 512 Hz.
Počitadlo......................................... Nedodává se.

Údaje pro objednání 

Katalogové 
č. Popis

Hmotnost
lb. kg

30' (10 m) microDrain
33133 Cívka microDrain D30 (SeeSnake) 7.3 3,31
33138 Cívka microDrain D30 (CA-300) 7.3 3,31
40783 Systém microDrain D30/CA-300 8.6 3,91

65' (20 m) microDrain se sondou
37513 Cívka microDrain D65S (SeeSnake) 9.8 4,4
37518 Cívka microDrain D65S (CA-300) 9.8 4,4
40793 Systém microDrain D65S/CA-300 11.1 5,0

Příslušenství
33108 Propojovací kabel microDrain pro monitory SeeSnake 0.65 0,31
33113 Propojovací kabel microDrain pro CA-300 0.65 0,31
35118 Pouze buben microDrain D30 0.65 0,31
37528 Pouze buben microDrain D65S 5.3 2,4

(SeeSnake) = Cívka obsahující tlačný kabel a kamerovou hlavu s propojovacím kabelem pro monitor SeeSnake.

(CA-300) = Cívka obsahující tlačný kabel a kamerovou hlavu s propojovacím kabelem pro monitor CA-300.
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