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DIAGNOSTIKA, REVIZE A LOKALIZACE

Kamerové inspekční systémy RIDGID® SeeSnake® 
Potrubí 1½" až 8" (40 - 200 mm) do délky 200' (61 m) 
Potrubí 2" až 12" (50 - 300 mm) do délky 325' (99 m)

Kamerové inspekční systémy RIDGID SeeSnake nabízejí nebývalou spolehlivost 
a výkonnost v ještě odolnější konfiguraci. Každý systém nabízí:

• Pružinovou sestavu kamerové hlavy ze 100% tvrzené nerezové oceli pro optimální odolnost. 
• Odolné diody o vysoké intenzitě světla pro vynikající zobrazení a dlouhou životnost.
• Flexibilní vysílače usnadňují zaměření a jsou kompatibilní s lokátory RIDGID.
• Mohou být použity s jakýmkoli monitorem SeeSnake nebo záznamovým zařízením. 

Tři volby pro splnění vašich potřeb
Mini-SeeSnake
• Potrubí 11⁄2" až 8" (40 - 200 mm) do délky 200' (61 m).
• Ideální všude, kde je důležitá přenosnost a manipulovatelnost: vícepodlažní budovy, střechy, 

stísněné prostory atd.
• Dodává se také s 35 mm samovyrovnávací kamerovou hlavou.

SeeSnake
• Potrubí 2" až 12" (50 - 300 mm) do délky 325' (99 m).
• Díky použití u velkého rozsahu průměrů potrubí je tento systém ideální pro široké spektrum 

inspekčních potřeb.

Samovyrovnávací kamera SeeSnake
• Vlastnosti a specifikace stejné jako u systému SeeSnake.
• Dodává se s kamerou v samovyrovnávacím provedení udržujícím obraz vždy ve svislé poloze.
• Dodává se také v kombinaci s cívkou Mini-SeeSnake.

Údaje pro objednání

Katalogové  
č. Popis

Hmotnost

230 V lb. kg
70592 SeeSnake 200' (61 m) barevná, cívka 43 19,5
70597 SeeSnake 325' (99 m) barevná, cívka 53 24,0
13993 SeeSnake 200' (61 m), samovyrovnávací, barevná, cívka 43 19,5
14003 SeeSnake 325' (99 m), samovyrovnávací, barevná, cívka 53 24,0
83607 SeeSnake Mini 100' (30 m) barevná, cívka 19.8 9
83617 SeeSnake Mini 200' (61 m) barevná, cívka 26.4 12
24908 Samovyrovnávací barevný navijákSeeSnake Mini 100' (30 m) 22.4 10,2

Příslušenství cívky SeeSnake a Mini SeeSnake

Popis

Příslušenství 
samovyrovnávacího a 
standardního systému 

SeeSnake

Příslušenství 
Mini-SeeSnake

Barevná samovyrovnávací kamerová hlava - PAL (230 V) 14033 —
Barevná kamerová hlava - PAL (230 V) 14128 14133
Flexibilní potrubní vysílačSeeSnake 15323 15828
Kamerový klíč 17563 17558
Hvězdicová středicí vodítka SeeSnake 3" (75 mm), balení po 20 64497 67312
Hvězdicová středicí vodítka SeeSnake 6" (150 mm), balení po 10 64502 —
100' (30 m) Mini SeeSnake, sestava tlačného kabelu — 67322
Sestava tlačného kabelu 200' (61 m) SeeSnake 64607 67327
Standardní sestava tlačného kabelu 325' (99 m) SeeSnake 64612 —
Propojovací kabel SeeSnake - 33/10' (10 m/3 m) 64627 67307
Vodicí oko SeeSnake, balení po 4 93387 —
Kamerový vozík SeeSnake 3" (75 mm) 97832 —
Vodicí kuličky SeeSnake, balení po 10 97852 —
Barevná kuličková vodítka Mini, balení po 6 — 97462
Vodicí oko Mini, Balení po 4 — 93392
Počitadlo odvinutého kabelu Count Plus 31753 31753

Vodicí kulička

Klíč


