DIAGNOSE, INSPECTIE EN OPSPORING

Diagnose, inspectie en opsporing
Het assortiment RIDGID®-diagnoseapparatuur bestaat uit producten die toonaangevend zijn voor wat betreft
robuustheid en stevigheid, uitgerust met de vereiste technologie om een klus te klaren. Deze producten omvatten:
• RIDGID SeeSnake®-inspectiecamerasystemen die de norm stellen ten aanzien van betrouwbaarheid en
manoeuvreerbaarheid.
• De NaviTrack Scout®-plaatsbepaler die uiterst gemakkelijk is te gebruiken, zodat u er direct mee aan de slag
kunt. Ideaal voor de opsporing van sondes.
• RIDGID-inspectiecamera's, waarmee u problemen in beperkte ruimten kunt onderzoeken en verhelpen.
• Hand-held RIDGID-diagnoseapparatuur waarmee u eenvoudig, snel en nauwkeurig gegevens kunt aflezen.

Inspectiecamera's voor
afvoerleidingen en rioleringen
Mini-SeeSnake
SeeSnake
SeeSnake Compact
SeeSnake microDrain™
SeeSnake microReel™
SeeSnake nanoReel
Monitors en recorders

Leidingdiameter
duim
mm

Kabellengte
ft
m

11⁄2 - 8
40 - 200
2 - 12
50 - 300
11⁄2 - 6
40 - 150
1
1 ⁄4 - 3 / 4* 32 - 75 / 100*
11⁄2 - 4 / 5* 40 - 100 / 125*
3
⁄4 - 2
20 - 50
–
–

100 / 200
200 / 325
100
30 / 65
100
85
–

30 / 61
61 / 99
30
10 / 20
30
25
–

Paginanr.
11.6
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

* De kleine diameter is van toepassing bij gebruik van een microEXPLORER of micro CA-300, de grote diameter geldt voor gebruik
van een SeeSnake-monitor.

Digitale interfaces

Paginanr.

Laptopinterface
SeeSnake HQ™ digitale
inspectiesoftware

11.14
11.15

Gewicht

Hand-held
video-inspectie

lb

micro CA-25
micro CA-100
micro CA-300

1.5
1.7
5.5

kg

0,68
0,76
2,5

Kabellengte

Cameradoorsnede

ft

duim

3
3 - 30
3 - 30

m

0,9
0,9 - 9
0,9 - 9

0.7
0.7
0.7

Hand-held diagnose

lb.

micro IR-100 Contactloze infraroodthermometer
micro CD-100 Ontvlambare-gassendetector
micro LM-100 Laserafstandsmeter

Opsporen van
nutsleidingen

Gewicht
lb.
kg

SeekTech® SR-20
SeekTech SR-60
Zenders

3.5
5.1
–

Opsporen van
sanitairleidingen
NaviTrack® Scout
Zenders

1,6
2,3

Gewicht
lb.
kg
3
–

1,4

0.5
1.0
0.5

mm
17
17
17

Gewicht
kg

0,2
0,45
0,2

Aantal standaardfrequenties
Passief
Leidingtracering
Sonde
7
7
–

4
6
–

7
7
–

Aantal standaardfrequenties
Passief Leidingtracering
Sonde
2
–

3
–

4
–

Paginanr.
11.17
11.18
11.19

Paginanr.
11.21
11.22
11.23

Paginanr.
11.26
11.27
11.28

Paginanr.
11.30
11.31
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RIDGID®-gereedschap levert winst op. Elk
apparaat beschikt over eenvoudig te gebruiken
functies die vereist zijn om de werkzaamheden
snel en op de juiste wijze uit te voeren voor een
verhoogde winstgevendheid. U kunt vertrouwen
op de hoogwaardige kwaliteit en de lange
levensduur, zodat u optimaal profiteert van uw
investering. Ook kunt u rekenen op RIDGID. Wij
bieden een uitgebreide keuze aan accessoires en
opties waarmee uw bedrijf nieuwe klanten kan
werven en bestaande klanten kan binden, wat de
omzet ten goede komt.
Of het nu gaat om de populaire serie
SeeSnake®-inspectiecamerasystemen en
digitale visualisatiemiddelen, de SeekTech®en NaviTrack®-systemen voor nutsleidingen
en loodgieterswerk, of de hand-held
diagnoseapparatuur: wij leveren de hulpmiddelen
waarmee u uw inkomsten kunt vergroten. Bekijk
zelf wat er allemaal mogelijk is!

Bekijken
Inspectiecamerasystemen
Er is een RIDGID-inspectiesysteem voor elke
situatie, ongeacht waarin, waaromheen of
waarachter de inspectie moet plaatsvinden.
Dankzij de uitgebreide keuze aan camera's,
duwkabels, haspels en monitors is er een
systeem beschikbaar dat aan uw wensen
beantwoordt. Elk systeem is eenvoudig te
gebruiken en duurzaam – eigenschappen die u
van RIDGID kunt verwachten.
Meer informatie vanaf pagina 11.6

Registreren en
delen met anderen
Digitale registratie, opslag en
gegevensuitwisseling
De eenduidige vastlegging van gegevens, de
communicatie met klanten en de onderlinge
samenwerking waren nog nooit zo eenvoudig
dankzij de registratie en uitwisseling van
inspectievideo's. Voortaan kunt u inspectievideo's
bekijken, opslaan en delen met anderen, op een
dvd, SD-kaart of USB-stick, met een laptop of via
internet. RIDGID helpt op verschillende manieren
om de winstgevendheid, het professionalisme en
de efficiency te vergroten.
Meer informatie vanaf pagina 11.11
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Digitaal beheren

Onderzoeken

Opsporen

Hardware en software voor digitale
hulpmiddelen

Meetgereedschap

Opsporingsapparatuur

U kunt vertrouwen op de RIDGIDdiagnoseapparaten. Zij leveren de benodigde
functies en het gebruiksgemak dat u nodig hebt
om de verschillende meetactiviteiten uit te kunnen
voeren. Elk apparaat beschikt over een LCD-scherm
met achtergrondverlichting dat zowel binnen als
buiten gemakkelijk afleesbaar is.

Een volledige serie RIDGID-plaatsbepalers en
-zenders, aangepast aan uw eisen voor een snelle
en nauwkeurige lokalisering van ondergrondse
elektriciteitsleidingen, kabels, water-, gas-,
olie-, telecom- en afvoerleidingen en rioleringen.
Elk apparaat is eenvoudig te gebruiken, biedt
flexibiliteit voor de verschillende toepassingen
en vormt een ideale aanvulling op de RIDGIDinspectiecamerasystemen.

Voor uw SeeSnake-inspectiesysteem is een
laptopinterface en krachtige, volwaardige
inspectiesoftware leverbaar om uw productiviteit
en winstgevendheid te verhogen.
Meer informatie vanaf pagina 11.14

Meer informatie vanaf pagina 11.21

Meer informatie vanaf pagina 11.24
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Productoverzicht
Keuze uit SeeSnake®-haspels en -camera's
Het SeeSnake-kabelhaspel- en camerasysteem is de beste keuze voor het inspecteren van leidingen met een doorsnede van 3⁄4" tot 12" (20 tot 300 mm).
Al deze producten bieden gebruiksgemak, toepassingsspecifieke functies en een ongeëvenaarde duurzaamheid en levensduur.
SeeSnake
Standaard

Zelfnivellerend

Industrie

Industrie

11.6
2" - 12"
50 - 300 mm
325' / 99 m
512 Hz
Ingebouwde
meterteller

11.6
2" - 12"
50 - 300 mm
325' / 99 m
512 Hz
Ingebouwde
meterteller

53 lbs. / 19,5 kg

53 lbs. / 19,5 kg

32" / 81 cm
1.365" / 35 mm
1.68" / 42 mm
.44" / 11 mm

32" / 81 cm
1.365" / 35 mm
1.94" / 48 mm
.44" / 11 mm

Toepassingen

PAGINANUMMER
Leidingcapaciteit
Maximumlengte
Zender van de sonde
Afstandsmeting
MECHANISCH
Gewicht (excl. monitor)
Diameter haspelframe
Diameter camera
Cameralengte
Diameter duwkabel
OMGEVING
Bedrijfstemperatuur

Mini-SeeSnake

SeeSnake Compact

Industrie

Hoofdafvoerleidingen

11.6
11.7
11⁄2" - 6"
11⁄2" - 8"
40 - 200 mm
40 - 150 mm
200' / 61 m
100' / 30 m
512 Hz
512 Hz
Ingebouwde meterteller Ingebouwde meterteller
24.5 lbs. / 11,1 kg
(haspel)
20" / 51 cm
1.18" / 30 mm
1.68" / 42 mm
.31" / 8 mm

13 lbs. / 5,9 kg
(haspel)
16" / 40 cm
1.18" / 30 mm
1.68" / 42 mm
.26" / 6,6 mm

SeeSnake microReel™ SeeSnake microDrain™ SeeSnake nanoReel
L100 / L100C
D30 / D65S
N85S

Zijdelingse
afvoerleidingen

Toiletten / gootstenen /
leidingen

11.9
11⁄2" - 4" / 5"
40 - 100 / 125 mm*
100' / 30 m
512 Hz
Optioneel

11.8
11⁄4" - 3" / 4"
32 - 75 / 100 mm*
33' / 10 m of 65' / 20 m
Optie 512 Hz
–

10.3 lbs. / 4,7 kg

8.6 lbs. / 3,9 kg of
9.8 lbs. / 4,4 kg
12.75" / 32 cm
.87" / 22 mm
1" / 26 mm
.33" / 8,3 mm

12.75" / 32 cm
.98" / 25 mm
1.17" / 37 mm
.26" / 6,6 mm

-4˚F tot 104˚F
-4˚F tot 104˚F
-4˚F tot 104˚F
-4˚F tot 104˚F
-4˚F tot 104˚F
-4˚F tot 104˚F
-20˚C tot 40˚C
-20˚C tot 40˚C
-20˚C tot 40˚C
-20˚C tot 40˚C
-20˚C tot 40˚C
-20˚C tot 40˚C
Waterdicht tot
330' / 100 m
330' / 100 m
330' / 100 m
330' / 100 m
330' / 100 m
266' / 81 m
Videoresolutie
768(H) x 494(V)
768(H) x 494(V)
768(H) x 494(V)
768(H) x 494(V)
628(H) x 586(V)
628(H) x 586(V)
Aantal pixels
410K
410K
410K
410K
520K
520K
Verlichting
6 leds
6 leds
6 leds
6 leds
3 hoge-flux-leds
3 hoge-flux-leds
* De kleine diameter is van toepassing bij gebruik van een microEXPLORER of micro CA-300, de grote diameter geldt voor gebruik van een SeeSnake-monitor.

Verwarmings-,
ventilatie- en
aircosystemen,
leidingen
11.10
3
⁄4" - 2"
20 - 50 mm
85' / 25 m
512 Hz
–
9.5 lbs. / 4,1 kg
12.75" / 32 cm
.61" / 15,5 mm
.88" / 22,5 mm
.25" / 6,3 mm
-4˚F tot 104˚F
-20˚C tot 40˚C
266' / 81 m
628(H) x 586(V)
520K
3 hoge-flux-leds

Keuze uit bewakings- en registratieapparatuur
De serie RIDGID-monitors en -recorders onderscheiden zich door innovatie. Zo is de micro CA-300 een volwaardig weergave- en registratiehulpmiddel voor
de SeeSnake microDrain en microReel-haspels, dat bovendien kan worden gebruikt om ruimtes van slechts ¾" (20 mm) te inspecteren.

PAGINANUMMER
Registratiefunctie
Schermgrootte
Schermtype
Batterijen
Gebruiksduur batterij
Geïntegreerde leidingtracering
Bediening sonde 512 Hz
Regeling verlichting
Bedrijfsbereik scherm
Bedrijfsbereik recorder

SeeSnake MINIPak

CS10

CS1000

micro CA-300

11.11
Alleen weergave*
5.7" LCD
LCD
18 V Li-ion
5 uur
Ja
Drukknop
10 niveaus digitaal
-4˚F tot 158˚F
-20˚C tot 70˚C
–

11.12
Digitale video / afbeeldingen
12.1" LCD
LCD
1 of 2 18 V Li-ion
4 uur (2 batterijen)
Ja
Drukknop
10 niveaus digitaal
14˚F tot 122˚F
-10˚C tot 50˚C
14˚F tot 122˚F

11.13
Digitale video / afbeeldingen
12.1" LCD
LCD
1 of 2 18 V Li-ion
3,5 uur (2 batterijen)
Ja
Drukknop
10 niveaus digitaal
14˚F tot 122˚F
-10˚C tot 50˚C
14˚F tot 122˚F

640 x 480

640 x 480

11.19
Digitale video / afbeeldingen
3.5" LCD
LCD
3.7 V Li-ion
4 uur
–
Ja
4 niveaus digitaal
32˚F tot 113˚F
0˚C tot 45˚C
32˚F to 113˚F
0˚C to 45˚C
320 x 240

Resolutie
320 x 240
* Accessoire voor registratie leverbaar. Zie pagina 11.19
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SeeSnake digitale adapter

SeeSnake LT1000/LT1000M
laptopinterface

Gewenste registratie, gegevensuitwisseling,
archivering en samenwerking
Wilt u een bestaande SeeSnake®-monitor upgraden naar
digitale registratie? Of wilt u registraties doorsturen
naar een laptop om dvd's te branden, afbeeldingen en
videofragmenten te e-mailen of deze bestanden te delen
met anderen?

PAGINANUMMER

11.20

11.14

Registratiefunctie

Digitale video / afbeeldingen

Digitaal/dvd

Bestandsformaten

MJPEG / JPEG

Meerdere formaten

Voeding

micro CA-300

18 V Li-ion

Gebruiksduur batterij

1 uur

5 uur

Geïntegreerde leidingtracering

Nee

Ja

Video's en foto's toegankelijk via internet

Nee

Nee

Standaardconfiguraties voor video-inspectiesystemen
STAP 1: KIES UW HASPEL
Standaard SeeSnake
Leidingen 2" (50 mm) - 12" (300 mm) /
325' (99 m ) lengte
70592 Kleur 200' (61 m)
13993 Kleur zelfnivellerend 200' (61 m)
14003 Kleur zelfnivellerend 325' (99 m)

Mini-SeeSnake
Leidingen 1.5" (40 mm) - 8" (200 mm) /
200' (61 m) lengte
83607 Kleur 100' (30 m)
83617 Kleur 200' (61 m)
24908 Kleur zelfnivellerend 100' (30 m)

microReel
Leidingen 1.5" (40 mm) - 5" (125 mm) /
100' (30 m) lengte
35213 Sonde, teller, SeeSnake-uitvoering
35218 Sonde, teller, micro CA-300
Handheld-uitvoering

microDrain
Leidingen 1" (30 mm) - 4" (100 mm) /
65' (20 m) lengte
37513 Sonde, SeeSnake monitoruitvoering
37518 Sonde, micro CA-300
Handheld-uitvoering

STAP 2: KIES UW MONITOR
SeeSnake MINIPak 5.7"
LCD met video outaansluiting 18 V
batterijvoeding
32953 MINIPak met batterij
en lader

micro CA-300
Handheld digitaal
Registratie en bewaking
(alleen microDrain en microReel)
40613 met batterij en lader

CS1000 12.1" LCD, digitale
video/afbeeldingen

CS10 12.1" LCD, digitale
video/afbeeldingen

LT1000 laptopinterface
Gebruik uw laptop voor de controle,
registratie en rapportage

33063 CS1000 QWERTY met
batterij en lader

39343 CS10 met 2 batterijen
en lader

35988 LT1000 of 36668 LT1000M met batterij
en lader
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RIDGID® SeeSnake®-inspectiecamerasystemen
Leidingen van 1½" tot 8" (40 tot 200 mm) met een lengte tot 200' (61 m)
Leidingen van 2" tot 12" (50 tot 300 mm) met een lengte tot 325' (99 m)

RIDGID SeeSnake-inspectiecamerasystemen bieden ongeëvenaarde
betrouwbaarheid en prestaties. Ze worden geleverd in een deukbestendige
verpakking. Eigenschappen van elk systeem:
• 100% geharde roestvaststalen camerakop met veer voor optimale duurzaamheid.
• Sterke, heldere led's voor een uitzonderlijk goed beeld en een lange levensduur.
• Flexibele zenders die de opsporing vereenvoudigen en die kunnen worden gebruikt met de
RIDGID-plaatsbepalers.
• Toepasbaar met elke SeeSnake-monitor of -recorder.

Drie keuzes om aan uw behoeften te beantwoorden
Mini-SeeSnake
• Leidingen van 11⁄2" tot 8" (40 tot 200 mm) met een lengte tot 200' (61 m).
• Uitermate geschikt voor locaties waar mobiliteit en manoeuvreerbaarheid cruciaal zijn: gebouwen
met verdiepingen, daken, moeilijk toegankelijke plaatsen enz.
• Ook leverbaar met een zelfnivellerende camerakop van 35 mm.

SeeSnake
• Leidingen van 2" tot 12" (50 tot 300 mm) met een lengte tot 325' (99 m).
• Door het grote diameterbereik van de leidingen is dit systeem geschikt voor vele
inspectietoepassingen.

SeeSnake zelfnivellerende camera
• Dezelfde eigenschappen en specificaties als de SeeSnake.
• Voorzien van een zelfnivellerend camerasysteem dat altijd rechtop staat.
Bolvormige
centreergeleiding

Universele moersleutel

• Ook leverbaar in combinatie met een mini-SeeSnake-haspel.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
230 V
70592
70597
13993
14003
83607
83617
24908

Beschrijving
SeeSnake 200' (61 m) haspel met kleurencamera
SeeSnake 325' (99 m) haspel met kleurencamera
SeeSnake 200' (61 m) haspel met zelfnivellerende kleurencamera
SeeSnake 325' (99 m) haspel met zelfnivellerende kleurencamera
SeeSnake Mini 100' (30 m) haspel met kleurencamera
SeeSnake Mini 200' (61 m) haspel met kleurencamera
SeeSnake Mini 100' (30 m) haspel met zelfnivellerende kleurencamera

Gewicht
lb.
kg
43
19,5
53
24,0
43
19,5
53
24,0
19.8
9
26.4
12
22.4
10,2

Accessoires voor SeeSnake- en Mini SeeSnake-haspel
Beschrijving
Zelfnivellerende kleurencamerakop – PAL (230 V)
Kleurencamerakop – PAL (230 V)
SeeSnake flexibele leidingzender
Sleutel voor kleurencamerakop
SeeSnake 3" (75 mm) centreerstergeleiders, set met 20 stuks
SeeSnake 6" (150 mm) centreerstergeleiders, set met 10 stuks
100' (30 m) Mini SeeSnake-duwkabel, compleet
200' (61 m) SeeSnake-duwkabel, compleet
325' (99 m) standaard SeeSnake-duwkabel, compleet
SeeSnake verbindingskabel – 33 / 10' (10 m / 3 m)
SeeSnake geleidingshoepel, set met 4 stuks
SeeSnake 3" (75 mm) wagentje
SeeSnake bolvormige centreergeleidingen, set met 10 stuks
Bolvormige mini-centreergeleidingen voor kleurencamera, set met 6 stuks
Mini-geleidingshoepel, set met 4 stuks
Count Plus-meterteller

11.6

Accessoires
zelfnivellerende
en standaard
SeeSnake
14033
14128
15323
17563
64497
64502
–
64607
64612
64627
93387
97832
97852
–
–
31753

Accessoires
Mini-SeeSnake
–
14133
15828
17558
67312
–
67322
67327
–
67307
–
–
–
97462
93392
31753

DIAGNOSE, INSPECTIE EN OPSPORING

SeeSnake® Compact inspectiecamerasysteem
Leidingen van 1½" tot 6" (40 tot 150 mm) met een lengte tot 100' (30 m)
Passeert bochten van 90° in de meeste leidingen van 50 mm

Het SeeSnake Compact-systeem is in een handomdraai op te stellen zodat u snel inspecties kunt
uitvoeren. De uitstekende mobiliteit van het systeem biedt grote voordelen.

Standaarduitrusting
Voedingsbron:
• Voedingsaansluiting voor gebruik met optionele 18 V-batterij.
• AC/DC-voeding.

MINIPak-monitorsysteem:
• Hoge-resolutiemonitor.
• Drukknoppen voor de bediening van sonde, voeding, leds, en kantelbaar scherm en het resetten van de
meterteller.
• Spatwaterdichte behuizing met ingebouwd zonnescherm.
• Video out-aansluiting.
• Geïntegreerde leidingtracering – Hiermee kunt u de duwkabel van de haspel opsporen met een
RIDGID®-plaatsbepaler (RIDGID-zender vereist).

Camerasysteem:
• Krasbestendige, puinwerende, verzonken lens met saffierglas.
• Ingebouwde zender.
• Complete duurzame roestvaststalen camerakop en complete conische veer.

Haspel:
• 100' (30 m) duwkabel.
• Draaitrommel met vuilopvang en kwikvrije sleepring.
• Meterteller voor weergave van de afstand op de monitor, in decimeter en centimeter (voeten en
inches).
Bestelgegevens
Bolvormige
centreergeleiding

Catalogusnr.
230 V
32948
32753
32683

Beschrijving
Colour Compact-systeem met batterij en lader
Colour Compact-systeem
Alleen Compact-haspel

Gewicht
lb.
kg
20.9
9,5
16.9
7,7
13

5,9

Accessoires SeeSnake Compact
Catalogusnr.
Universele camerakopsleutel

Centreerstergeleider

14133
15828
20193
67307
67312
97462
93392
17558
24703

Beschrijving
Kleurencamerakop - PAL (230 V)
SeeSnake flexibele leidingzender
100' (30 m) Colour Compact duwkabel
SeeSnake verbindingskabel 10' (3 m)
Mini-centreerstergeleiders, set met 20 stuks
Bolvormige mini-centreergeleidingen voor kleurencamera, set met 6 stuks
Mini-geleidingshoepel, set met 4 stuks
Sleutel voor kleurencamerakop
Standaard voor SeeSnake Compact

Gewicht
lb.
kg
0.2
0,1
0.2
0,1
8.2
3,7
1.1
0,5
0.7
0,3
0.4
0,2
0.2
0,1
0.2
0,1
0.2
0,1

Batterijen en laders
Catalogusnr.

Beschrijving

230 V
28218
32073
32713
32693

18 V, 2,2 Ah Li-ion-batterij
18 V lader voor Li-ion-batterij
1 batterij en laderset
2 batterijen en laderset

Gewicht
lb.

kg

1.3
2.4
3.7
5

0,6
1,1
1,7
2,3
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SeeSnake® microDrain™ inspectiecamerasysteem
Leidingen van 1¼" tot 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)* met een lengte tot 65' (20 m)
Passeert meerdere bochten van 90° in de meeste afvoerleidingen van 40 mm
* 3" (75 mm) indien gebruikt met een microEXPLORER of micro CA-300. 4" (100 mm) indien gebruikt met een SeeSnake-monitor.

NIEUW

Het SeeSnake microDrain-inspectiecamerasysteem beschikt over kleine afmetingen en een grote
manoeuvreerbaarheid, geschikt voor de inspectie van leidingen met een geringe diameter en
leidingbochten met een kleine straal.
• Compact lichtgewicht ontwerp, slechts half zo groot als de gangbare inspectiesystemen,
eenvoudig op te bergen in een bedrijfswagen en gemakkelijk naar de werklocatie te dragen.
• Geschikt voor meerdere monitors, waaronder bestaande SeeSnake-monitors, en de micro CA-300
digitale inspectiecamera.
• Duurzaam en betrouwbaar ontwerp met geharde roestvaststalen camerakop met veer voor een
lange levensduur en heldere leds die lang meegaan voor een uitzonderlijk goed beeld.

SeeSnake microDrain
D30- en D65S-systeem
Kenmerken

Ideaal voor inspecties met scherpe bochten, zoals reukafsluiters in toiletten en P-afsluiters.

Technische beschrijving

Camerakop...................................... 0.86" (22 mm).
Kabellengte..................................... 30' (10 m), 65' (20 m).
Kabeldiameter................................. 0.33" (8,3 mm).
Leidingcapaciteit............................. 1¼" tot 3 / 4" (32 tot 75 / 100 mm).
Gewicht:.................................................8.6 lb (3,9 kg), 9.8 lb (4,4 kg).
Lengte............................................. 13.25" (33,7 cm).
Breedte............................................ 6.6" (16,8 cm).
Hoogte............................................. 14.2" (36,1 cm).
Resolutie......................................... 628 x 586.
Bolvormige centreergeleiding......... 2 meegeleverd.
Sonde.............................................. Standaard met 20 m microDrain, 512 Hz.
Meterteller...................................... Niet beschikbaar.
Bestelgegevens
Catalogusnr.

Beschrijving

Gewicht
lb.
kg

30' (10 m) microDrain
microDrain D30 haspel (SeeSnake)
7.3
microDrain D30 haspel (CA-300)
7.3
microDrain D30/CA-300-systeem
8.6
65' (20 m) microDrain met sonde
37513
microDrain D65S haspel (SeeSnake)
9.8
37518
microDrain D65S haspel (CA-300)
9.8
40793
microDrain D65S/CA-300-systeem
11.1
Accessoires
33108
microDrain verbindingskabel voor SeeSnake-monitors
0.65
33113
microDrain verbindingskabel voor CA-300
0.65
35118
Alleen microDrain D30 haspel
0.65
37528
Alleen microDrain D65S haspel
5.3
(SeeSnake) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een aansluitkabel voor een SeeSnake-monitor
33133
33138
40783

(CA-300) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een aansluitkabel voor een CA-300 monitor
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3,31
3,31
3,91
4,4
4,4
5,0
0,31
0,31
0,31
2,4
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SeeSnake® microReel™ inspectiecamerasysteem
Leidingen van 1½" tot 4 / 5" (40 tot 100 / 125 mm)* met een lengte tot 100' (30 m)
Passeert bochten van 90° in de meeste leidingen van 50 mm
* 4” (100 mm) indien gebruikt met een microEXPLORER of micro CA-300. 5” (125 mm) indien gebruikt met een SeeSnake-monitor.

NIEUW

Het SeeSnake microReel-video-inspectiesysteem beschikt over kleine afmetingen en een grote
manoeuvreerbaarheid, geschikt voor de inspectie van leidingen met een geringe diameter en
leidingbochten met een kleine straal.
• Compact lichtgewicht ontwerp, slechts half zo groot als de gangbare inspectiesystemen,
eenvoudig op te bergen in een bedrijfswagen en gemakkelijk naar de werklocatie te dragen.
• Geschikt voor meerdere monitors, waaronder bestaande SeeSnake-monitors, en de CA-300 digitale
inspectiecamera.
• Duurzaam en betrouwbaar ontwerp met geharde roestvaststalen camerakop met veer voor een
lange levensduur en heldere leds die lang meegaan voor een uitzonderlijk goed beeld.

SeeSnake microReel
L100- en L100C-systemen
Kenmerken

Stuggere duwkabel dan microDrain, voor leidinginspecties tot 100' (30 m).

Technische beschrijving

Camerakop.......................................0.98" (25 mm).
Kabellengte......................................100' (30 m).
Kabeldiameter..................................0.27" (6,7 mm).
Leidingcapaciteit..............................1½" tot 4 / 5" (40 tot 100 / 125 mm).
Gewicht............................................10.3 lb (4,7 kg).
Lengte..............................................13.25" (33,7 cm).
Breedte.............................................6.6" (16,8 cm).
Hoogte..............................................14.2" (36,1 cm).
Resolutie..........................................510 x 496.
Bolvormige centreergeleiding..........2 meegeleverd.
Sonde...............................................512 Hz.
Teller.................................................Optioneel.
Bestelgegevens
Catalogusnr.

Beschrijving

Gewicht
lb.
kg

100' (30 m) microReel L100 met sonde
microReel L100 haspel (SeeSnake)
10.3
microReel L100 haspel (CA-300)
10.3
microReel L100 haspel / CA-300-systeem
11.6
100' (30 m) microReel L100C met sonde en meterteller
35213
microReel L100C haspel (SeeSnake)
10.3
35218
microReel L100C haspel (CA-300)*
10.3
40813
microReel L100C haspel / CA-300-systeem*
11.6
Accessoires
33108
microReel-verbindingskabel voor SeeSnake-monitor
0.65
33113
microReel-verbindingskabel voor CA-300-monitor
0.65
35228
Alleen microReel L100 haspel
5.5
35248
Alleen microReel L100C haspel
5.5
(SeeSnake) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een aansluitkabel voor een SeeSnake-monitor
35138
35148
40803

4,7
4,7
5,3
4,7
4,7
5,3
0,31
0,31
2,5
2,5

(CA-300) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een aansluitkabel voor een CA-300 monitor
* De L100C biedt met de micro CA-300 wellicht onvoldoende licht voor 4" gietijzer en ABS.
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SeeSnake® nanoReel camera inspectiesysteem voor de
industrie
¾" tot 2" (20 tot 50 mm) met een lengte tot 85' (25 m)
Passeert bochten van 90° in de meeste leidingen van 30 mm

NIEUW

De SeeSnake nanoReel biedt nieuwe mogelijkheden bij inspecties van lange leidingstukken met
een geringe diameter. Toepassingen die voorheen alleen bereikbaar waren voor boroscopen, kunnen
nu met behulp van de nanoReel worden geïnspecteerd. Met de nieuwe nanoReel kunt u voortaan
inspecties uitvoeren bij buizen van ketels, toevoerleidingen, sprinklerinstallaties en een breed scala
aan gespecialiseerde toepassingen.
• De camera heeft een geringe diameter en is geschikt voor inspectie van leidingen van 1" (25 mm)
met scherpe bochten, tot een lengte van 85 ' (25 m). In veel leidingstelsels kunnen bochten van
90° met een diameter vanaf 30 mm worden gepasseerd.
• De compacte lichtgewicht eenheid is gemakkelijk te vervoeren en efficiënt op te slaan
• Dankzij de uitwisselbare haspels kunt u de inwendige haspel vervangen, afhankelijk van de
toepassing. Kies uit:
– L100 / L100C – 1½" tot 5" (40 tot 125 mm) leidingen met een stuggere duwkabel om leidingen
tot 100' (30 m) te inspecteren.
– D30 en D65S – Geringe diameter met scherpe bochten, 1½" tot 4" (40 tot 100 mm) P-afsluiters,
reukafsluiters in toiletten, zwembadleidingen tot 65' (20 m).
– N85S – Leidingen met een zeer geringe diameter van ¾" tot 2" (20 tot 50 mm) met scherpe
bochten voor gespecialiseerde toepassingen.
Technische beschrijving
Camerakop...................................... 0.62" (15,5 mm).
Kabellengte..................................... 85' (25 m).
Kabeldiameter................................. 0.25" (6,3 mm).
Leidingcapaciteit............................. ¾ tot 2" (20 tot 50 mm).
Gewicht........................................... 9.5 lb (4,1 kg).
Lengte............................................. 13.25" (33,7 cm).
Breedte............................................ 6.6" (16,8 cm).
Hoogte............................................. 17.5" (44,5 cm).
Resolutie......................................... 510 x 496.
Bolvormige centreergeleiding......... 2 meegeleverd.
Sonde.............................................. 512 Hz.
Meterteller...................................... N.v.t.
Bestelgegevens
Gewicht
lb.
kg
40013
nanoReel N85S haspel (SeeSnake)
9.5
4,1
40003
nanoReel N85S haspel (micro CA-300)
9.5
4,1
40823
nanoReel met CA-300-system
10.8
4,7
(SeeSnake) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een aansluitkabel voor een SeeSnake-monitor
Catalogusnr.

Beschrijving

(CA-300) = de haspel met de duwkabel en camerakop met een aansluitkabel voor een CA-300 monitor
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MINIPak-monitor
Kenmerken
• Voeding van lithium-ion-batterij – Geschikt voor 5 uur continu gebruik voordat moet worden
opgeladen.
• Bediening met drukknoppen – Gebruiksgemak van de functies voor leds, zender,
scherminstellingen en in-/uitschakeling van het systeem.
• Geïntegreerde leidingtracering – Hiermee kunt u de duwkabel van de haspel opsporen met een
RIDGID®-plaatsbepaler (RIDGID-zender vereist).

Technische beschrijving
Display............................................ 5.7" LCD-kleurenscherm.
Resolutie......................................... 320 x 240.
Voeding........................................... RIDGID 18 V Li-ion-batterij of AC-stekker.
Lengte............................................. 14" (35,6 cm).
Breedte............................................ 7.6" (19,3 cm).
Hoogte............................................. 10" (25,4 cm).
Uitgang............................................ Composiet video out-aansluiting.
Verlichting....................................... Op 10 niveaus instelbare led-regeling.
Registratie....................................... Optionele registratieaccessoires leverbaar.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
230 V
32688
32953

Beschrijving
MINIPak, alleen monitor
MINIPak, monitor met batterij en lader

Gewicht
lb.
3.9
7.9

kg
1,8
3,6
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CS10 digitale registratiemonitor
NIEUW

De CS10 monitor verenigt de duurzaamheid van RIDGID® met de meest gebruiksvriendelijke digitale
registratiemonitor die in de handel verkrijgbaar is. Door de opname met een druk op de knop kunt
u foto's en video rechtstreeks opslaan op een USB-stick die u vervolgens direct aan uw klant kunt
overhandigen.
• Registratie op USB-stick voor digitale opslag in een formaat dat leesbaar is voor de computer
van de klant.
• Display van 12.1" dat overdag en 's avonds goed afleesbaar is, bijvoorbeeld tijdens
inspecties bij helder licht buitenshuis.
• Geïntegreerde leidingtracering waarmee u de duwkabel van de haspel kunt opsporen met een
RIDGID-plaatsbepaler (RIDGID-zender vereist).
• Verschillende opnameopties voor het maken van foto's, full-frame video en opnames in een
videoformaat dat weinig opslagruimte kost, Auto-log genaamd (kleine bestanden).
• Software-integratie met SeeSnake HQ™ waarmee u uw inspecties in vele formaten kunt
leveren, van online tot dvd.

Technische beschrijving
Gewicht:......................................... 13 lbs. (5,9 kg).
Lengte............................................. 14.3" (36,3 cm).
Breedte........................................... 11.9" (30,2 cm).
Hoogte............................................ 12.4" (31,5 cm).
Display............................................ 12.1" overdag afleesbaar LCD-scherm.
Resolutie......................................... 640 x 480.
Voeding........................................... 1 of 2 RIDGID 18V-batterijen of AC-stekker.
Audio.............................................. Geïntegreerde microfoon en luidspreker.
Video............................................... AVI 20FPS - 720 x 480.
Beeld............................................... JPG - 720 x 480.
Gegevensoverdracht....................... USB-stick.
Software......................................... SeeSnake HQ-software meegeleverd.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
39333
39343
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CS-10 digitale registratiemonitor
CS-10 monitor met 2 batterijen en lader

Gewicht
lb.
kg
13
5,9
15.8
7,17
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CS1000 digitale registratiemonitor
NIEUW

De CS1000 cameraregeleenheid is een speciaal ontwikkelde monitor waarmee u op locatie digitaal
inspecties kunt registreren en rapporteren. Met de CS1000 beschikt u over de vereiste flexibiliteit om
maximaal te profiteren van de digitale registratietechnologie.

Kenmerken
Dankzij de rapportgenerator bent u in staat om op locatie een volledig rapport te genereren,
voorzien van beeldmateriaal van de inspectie en omschrijvingen.
Display van 12.1" dat overdag en 's avonds goed afleesbaar is, bijvoorbeeld tijdens inspecties
bij helder licht buitenshuis.
Geïntegreerde leidingtracering waarmee u de duwkabel van de haspel kunt opsporen met een
RIDGID®-plaatsbepaler (RIDGID-zender vereist).
De drie opnamemodi omvatten stilstaande digitale beelden, full-frame video en een
gecomprimeerd videoformaat, Auto-log genaamd (voor kleinere videobestanden).
Ingebouwd toetsenbord om notities te maken en informatie over de inspectie en de klant op te
slaan. Het toetsenbord is leverbaar in QWERTY- of AZERTY-formaat.
Met de SeeSnake HQ™-software (meegeleverd) kunt u uw via verschillende media rapporten
leveren, variërend van online video tot dvd.
• Rapporteer en verstrek inspectieresultaten met dit krachtige softwarepakket.
• Importeer uw inspecties van uw CS1000 in SeeSnake HQ via een USB-stick.
• Bewerk video en beelden.
• Brand digitale beelden op een dvd.
• Vervaardig gedetailleerde rapporten van de activiteiten.
• Publiceer en bewerk de rapporten en deel deze met anderen.

Technische beschrijving
Gewicht:.......................................... 14.75 lbs. (6,7 kg).
Lengte ............................................ 14.3" (36,3 cm).
Breedte............................................ 11.9" (30,2 cm).
Hoogte . .......................................... 12.4" (31,5 cm).
Display ........................................... 12.1" overdag afleesbaar LCD-scherm.
Resolutie......................................... 640 x 480.
Voeding .......................................... 1 of 2 RIDGID 18V-batterijen of AC-stekker.
Audio............................................... Geïntegreerde microfoon en luidsprekers.
Video............................................... AVI 20FPS - 720 x 480.
Beeld............................................... JPG - 720 x 480.
Gegevensoverdracht....................... USB-stick.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
33058
33063
34873
34918

Beschrijving
CS1000 digitale QWERTY-registratiemonitor
CS1000 QWERTY-monitor met 2 batterijen en 1 lader
CS1000 digitale AZERTY-registratiemonitor
CS1000 AZERTY-monitor met 2 batterijen en 1 lader

Gewicht
lb.
kg
14.75
6,7
20.75
9,4
14.75
6,7
20.75
9,4
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SeeSnake digitale laptopinterface
SeeSnake LT1000
laptopinterface
NIEUW

Kenmerken
Met de SeeSnake LT1000 laptopinterface kunt u gebruik maken van de kracht en flexibiliteit van
een laptop voor uw mini of standaard SeeSnake-inspectiecamera's en haspels voor afvoerleidingen.
Hierdoor kunt u een laptop gebruiken als regeleenheid voor de camera. Dit biedt krachtige
mogelijkheden bij de bewaking, registratie, opslag en communicatie.
Ultieme flexibiliteit bij de registratie, controle en rapportage. Profiteer van de kracht van uw laptop
om gegevens te controleren, te registreren en uit te wisselen.
Tegen vuil beschermd bedieningspaneel. Tijdens een inspectie hoeft u het toetsenbord van de
laptop niet met handschoenen aan te raken om de camera te bedienen of gegevens te registreren.
Vrijheid dankzij de batterijvoeding. U kunt altijd inspecties uitvoeren, ook als er geen AC-voeding
beschikbaar is.
Stabilisatiesysteem voor laptop. Hiermee kunt u uw laptop en de haspel vastzetten en stabiel
plaatsen, voor bescherming tijdens werkzaamheden op locatie (alleen bij volledige LT1000).

Technische beschrijving

Voeding........................... 18 V Li-ion-batterij of AC-stekker.
Uitgangen........................ USB video stream, RCA video en audio.
Functies........................... Sonde, leds, registratie, beeldrotatie enz.

LT1000

Het volledige LT1000-systeem wordt rechtstreeks op de mini of standaard SeeSnake gemonteerd, voor
een stabiel staand platform met slechts één interfacekabel.
Geschikt voor.................. Alle mini en standaard SeeSnake-haspels.
Inclusief........................... SeeSnake HQ™ bewakings-/registratiesoftware, montagekit voor haspel,
USB-kabel van 6' (1,8 m), 4 framesteunen voor haspel (voor stabiliteit),
AC-voedingskabel.

LT1000M

De LT100M is een zelfstandige interface die met elke SeeSnake-haspel kan worden gebruikt.

LT1000

Geschikt voor.................. Alle SeeSnake-haspels.
Inclusief........................... SeeSnake HQ bewakings-/registratiesoftware, USB-kabel van 3' (90 cm),
microframe, AC-voedingskabel.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
35978
35988
36658
36668

LT1000M
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LT1000 laptopinterfacesysteem
LT1000 met batterij en laderset
LT1000M laptopinterfacesysteem
LT1000M met batterij en laderset

Gewicht
lb.
kg
6
2,7
7.35
3,3
4.7
2,1
6.05
2,7
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SeeSnake HQ™ digitale inspectiesoftware
SeeSnake HQ is krachtige software die is geïnstalleerd voor de bewaking, de registratie en het beheer
van digitale inspectiegegevens op locatie. Registreer uw bevindingen en leg deze vast, brand dvd's en
exporteer de gegevens naar een USB-stick.

Controleer en registreer

• Gebruik uw laptop als groot monitorscherm.
• Registreer video's en beelden rechtstreeks op uw vaste schijf.
• Registreer uw waarnemingen en bedien uw inspectiecamera met de voeding van een laptop.

Rapporteren

• Leg uw waarnemingen vast en rapporteer uw bevindingen.
• Sla de details van de activiteit op, met inbegrip van contactgegevens, waarnemingen,
aanbevelingen en opmerkingen.
• Pas het uiterlijk van uw rapporten aan aan de huisstijl van uw bedrijf.

Levering

• Brand dvd's voor uw klanten of geef ze een USB-stick.

Controleer en registreer uw inspecties.

Verbeter en bewerk geregistreerd beeldmateriaal.

Genereer gedetailleerde rapporten op locatie.
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Inspectiecamera's

Overal treft u ruimtes en onderdelen aan die zich net buiten het bereik of het gezichtsveld bevinden.
In veel gevallen kost het meer tijd om de problemen te lokaliseren dan om ze daadwerkelijk te
verhelpen. Met de RIDGID®-serie visuele inspectiecamera's hoeft u niet meer te gissen en hebt u
minder tijd nodig om onbereikbare plaatsen te detecteren en te onderzoeken. Of het nu om een
gebarsten warmtewisselaar, een gesprongen hydraulische leiding, een gecompliceerde installatie of
de kwaliteitsinspectie van onderdelen gaat, RIDGID biedt een visuele inspectiecamera die aan uw
behoeften beantwoordt.
Alle hand-held RIDGID-inspectiecamera's zijn uitgerust met een camera en lichtbron die aan het einde
van een flexibele kabel van 3' (90 cm) zijn bevestigd. Deze kabel kan in de meest ontoegankelijke
ruimtes worden gebogen en verdraaid. Bij gedetailleerde visuele inspecties in moeilijk bereikbare
ruimtes stuurt de camera live-beelden terug naar een helder, digitaal LCD-scherm.
Vergelijkend schema
Schermgrootte

micro CA-25
2.4"

micro CA-100
3.5"

micro CA-300
3.5"

Diameter camera

0.7" (17 mm)

0.7" (17 mm)

0.7" (17 mm)

Verlichting

4 Leds

4 Leds

4 Leds

Kabellengte

3' (90 cm) – vast

3' (90 cm) tot 30' (9 m)

3' (90 cm) tot 30' (9 m)

Waterdicht

Camera en kabel

Camera en kabel

Camera en kabel

Voeding

4AA

4AA

3.7 V Li-ion en AC-adapter
5 V, 1,5 A

Lader

Nee

Nee

Ja

Sleuf voor SD-kaart

Nee

Nee

Ja, 4 GB incl. SD

Intern geheugen

Nee

Nee

Ja, 235 MB

Beeld- / video- /
audioregistratie
USB-poort

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja, 2 x 180°

Ja, 4 x 90°

Ja, 4 x 90°

Kunststof met harde schaal

Kunststof met harde schaal

Kunststof met harde schaal

Ja

Ja

Ja

Video out-aansluiting
Zoom
Beeldrotatie
Koffer
Haak, magneet en spiegel
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micro CA-25 inspectiecamera

NIEUW

De nieuwe RIDGID® micro CA-25 is een compacte inspectiecamera met een vaste 17 mm camerakop
voor standaardinspecties en inspectiewerkzaamheden met relatief korte afstanden.
De micro CA-25 beschikt over een 17 mm aluminium camerakop met 4 zeer heldere leds die voor een
superieure beeldkwaliteit van het 2.4" LCD-kleurenscherm zorgen. Bovendien beschikt hij over een
video out-aansluiting om live-beelden naar externe apparatuur over te zetten en over een digitale
beeldrotatie van 180° voor rechtopstaande beelden. Naast de micro CA-25 worden een haak,
magneet, spiegel en RCA-kabel meegeleverd in een kunststof koffer met harde schaal.

Technische beschrijving
• Display..................................2.4" LCD-kleurenscherm (resolutie 480 x 234).
• Camerakop............................Aluminium constructie, diameter 17 mm.
• Verlichting............................4 instelbare leds.
• Bereik kabel..........................3' (90 cm), vast.
• Beeldrotatie..........................2 x 180°.
• Video-uitgang.......................3' (90 cm) RCA-kabel (meegeleverd).
• Waterdicht............................Camera en kabel tot 3' (90 cm).
• Voeding.................................4 AA-batterijen.
• Hulpstukken..........................Spiegel, haak en magneet.
• Gewicht................................1.5 lbs. (0,68 kg).
Bestelgegevens
Catalogusnr.
40043

Beschrijving
micro CA-25 inspectiecamera

Gewicht
lb.
1.5

kg
0,68
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micro CA-100 inspectiecamera
NIEUW

De nieuwe RIDGID® micro CA-100 inspectiecamera, de volgende generatie van de SeeSnake® microinspectiecamera, stelt u in staat om meer gedetailleerde visuele inspecties uit te voeren, zelfs op
lastig toegankelijke plaatsen. Dankzij het comfortabele ontwerp van de pistoolgreep, de met één
hand te bedienen knoppen en het grote scherm kunt u eenvoudig schijnbaar onbereikbare plekken
bekijken. De micro CA-100 is standaard uitgerust met een robuuste geanodiseerde aluminium
camerakop van 0.7" (17 mm) met vier zeer heldere leds voor een goed zicht in de donkerste ruimtes.
Draai het huidige beeld eenvoudig linksom voor een duidelijk beeld in elke situatie. Met de leverbare
optionele camera van 6 mm kunt u de micro CA-100 inspectiecamera gebruiken voor het vaststellen
en verhelpen van problemen op meerdere plaatsen. De RIDGID micro CA-100 inspectiecamera biedt
de oplossing, waar en wanneer dan ook.

Technische beschrijving
• Display..................................3.5" LCD-kleurenscherm (resolutie 320 x 240).
• Camerakop............................Aluminium constructie, diameter 17 mm.
• Verlichting............................4 instelbare leds.
• Bereik kabel..........................3' (90 cm), uitbreidbaar tot 30' (9 m) met optionele verlengstukken.
• Beeldrotatie..........................4 x 90°.
• Video-uitgang.......................3' (90 cm) RCA-kabel (meegeleverd).
• Waterdicht............................Camera en kabel tot 10' (3 m), indien op de juiste wijze gemonteerd.
• Voeding.................................4 AA-batterijen.
• Hulpstukken..........................Spiegel, haak en magneet.
• Gewicht................................1.7 lbs. (0,76 kg).
Catalogusnr.
36738
37103
37098
37093
31128
37113
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micro CA-100 inspectiecamera
17 mm reservecamerakop
6 mm camerakop met 1 m kabel
6 mm camerakop met 4 m kabel
Universele verlengkabel van 3' (90 cm)
Universele verlengkabel van 6' (180 cm)

Gewicht
lb.
kg
1.7
0,76
0.7
0,3
0.24
0,1
0.9
0,4
0.75
0,3
1.5
0,68
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micro CA-300 inspectiecamera
NIEUW

De gegevens zijn eenvoudig vast te leggen met de nieuwe RIDGID® micro CA-300 inspectiecamera,
de volgende generatie van de microEXPLORER®. U kunt in een handomdraai stilstaande beelden en
video's van moeilijk bereikbare plaatsen maken en deze opslaan in het intern geheugen (235 MB) of
op de meegeleverde SD-kaart van 4 GB. Dankzij het comfortabele ontwerp van de pistoolgreep, het
grote scherm en de robuuste camerakop van geanodiseerd aluminium met vier heldere leds kunnen
onbereikbare plaatsen eenvoudig worden gedetecteerd en onderzocht. Verkrijg een perfect beeld met
extra functies, zoals beeldrotatie en digitale zoom. Naast de vervangbare 3,7 V Lithium-ion-batterij
kan de micro CA-300 ook worden gevoed met de meegeleverde AC-adapter die bij uitstek geschikt is
als u tijdrovende inspectiewerkzaamheden moet uitvoeren (afvoerleidingen) of als u geen batterijen
meer hebt.

Technische beschrijving
• Display.....................................3.5" LCD-kleurenscherm (resolutie 320 x 240).
• Camerakop...............................Aluminium constructie, diameter 17 mm.
• Verlichting...............................4 instelbare leds.
• Bereik kabel.............................3' (90 cm), uitbreidbaar tot 30' (9 m) met optionele verlengstukken.
• Video-uitgang..........................3' (90 cm) RCA-kabel (meegeleverd).
• Waterdicht...............................Camera en kabel tot 10' (3 m), indien op de juiste wijze gemonteerd.
• Voeding....................................3,7 V Li-ion-batterij / 5 V AC-adapter.
• Beeld/video.............................JPEG / AVI (resolutie 640 x 480).
• Beeldrotatie.............................4 x 90˚.
• Digitale zoom: ........................Ja.
• Intern geheugen......................Ja, 235 MB.
• SD-kaart................................... Tot 32 GB (4 GB-kaart meegeleverd).
• Audiorecorder..........................Ja, ingebouwd.
Luidspreker..............................Ja, ingebouwd.
Koptelefoon.............................Ja, meegeleverd.
• Hulpstukken.............................Spiegel, haak en magneet.
• Gewicht...................................1.7 lbs. (0,76 kg).
Nu leverbaar voor de micro CA-300 en
micro CA-100: flexibele 6 mm camerakop met kabel
van 1 of 4 meter (zie pagina 11.20).

Catalogusnr.
40613
37103
37098
37093
31128
37113
37083
37088
37123
40453

Beschrijving
micro CA-300 inspectiecamera
17 mm reservecamerakop
6 mm camerakop met 1 m kabel
6 mm camerakop met 4 m kabel
Universele verlengkabel van 3' (90 cm)
Universele verlengkabel van 6' (180 cm)
micro CA-300 3,7 Li-ion-batterij
micro CA-300 230 V lader
micro CA-300 haak/magneet/spiegel
micro CA-300 voedingsadapter

Gewicht
lb.
kg
5.5
2,5
0.7
0,3
0.24
0,1
0.9
0,4
0.75
0,3
1.5
0,68
0.24
0,1
0.24
0,1
0.24
0,1
0.24
0,1
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SeeSnake® digitale adapter
De snelste en eenvoudigste manier om digitaal te gaan.
Met de RIDGID® microEXPLORER of micro CA-300 digitale inspectiecamera en de SeeSnake digitale
adapter kunt u direct digitale beelden en videoregistraties toevoegen en een tweede weergavescherm
toevoegen aan uw bestaande inspectiesysteem voor afvoerleidingen.

Kenmerken
• Digitale registratie in een handomdraai. Sluit de digitale SeeSnake-adapter aan op een
microEXPLORER of micro CA-300 digitale inspectiecamera en start de registratie.
• Uitgebreide compatibiliteit. Gebruik de adapter met een willekeurige SeeSnake-monitor, voorzien
van een video out-aansluiting.
• Snelheid en gebruiksgemak. Met een druk op de knop kunt u stilstaande beelden en video-opnamen
maken.

Technische beschrijving
Video1......................AVI (320 x 240).
Afbeeldingen1.........JPEG (1280 x 1024).
Audio2. ....................Ja.
Aansluiting .............Mannelijk RCA.
Lengte.....................6' (1,8 m).
1 Vereist een microEXPLORER- of CA-300-camera.
2 Vereist accessoire voor audio-opslag voor microEXPLORER-camera.
Catalogusnr.
34953

Beschrijving
SeeSnake digitale adapter

Gewicht
lb.
0.6

kg
0,27

Mini-camerakop, diameter 6 mm
• Bijna een derde van de maat van de standaard camerakop.
• Maakt het mogelijk om gedetailleerde inspecties uit te voeren in zeer nauwe ruimtes.
• 4 leds leveren heldere beelden.
• Volledig flexibele kabels die gemakkelijk zijn te geleiden.
• Gladde aluminium constructie die geschikt is voor veeleisende toepassingen.
• Te gebruiken voor: RIDGID® micro CA-100, micro CA-300, microEXPLORER en SeeSnake micro.
Catalogusnr.

11.20

Beschrijving

Gewicht

37098

6 mm camerakop met 1 m kabel

lb.
0.24

37093

6 mm camerakop met 4 m kabel

0.9

kg
0,1
0,4

Optioneel accessoire
Camerakop, diameter 6 mm
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micro IR-100 Contactloze infraroodthermometer
Nieuw

Met de RIDGID® micro IR-100 contactloze infraroodthermometer kunt u snel en eenvoudig
de oppervlaktetemperatuur aflezen met een druk op de knop. Knijp de trekker in en richt de
ultrascherpe dubbele klasse II-laserstraal op het te meten oppervlak. De micro IR-100 toont
de temperatuurmeting onmiddellijk op een duidelijk en gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm
met achtergrondverlichting. Naast tal van andere toepassingen stelt dit robuuste en compacte
instrument vakmensen in staat verwarmings- en ventilatieproblemen te onderzoeken,
preventieve inspecties uit te voeren op elektromotoren en elektrische systemen, problemen
met stoomafsluiters te verhelpen en zekeringen of stroomkringonderbrekers snel en volledig
contactloos te controleren op oververhitting.
• De ultrascherpe dubbele klasse II laserstralen markeren duidelijk het oppervlak dat wordt
opgemeten.
• Ergonomische pistoolgreep met stevige buitenmantel voor een goed grip, zelfs bij de
zwaarste industriële toepassingen.
• "Distance to spot"-verhouding van 20:1 voor nauwkeurige metingen op grote afstanden.
• Visuele en akoestische alarmmeldingen om u direct te waarschuwen als de temperatuur
buiten het door u ingestelde bereik komt.
• Helder scherm met achtergrondverlichting dat ingeschakeld kan worden in slecht verlichte
ruimtes.
• Geschikt voor montage op driepoot voor herhaalbare accurate temperatuurmetingen.

Technische beschrijving
• Temperatuurbereik.............................-59ºF tot 1472ºF (-50ºC tot 800ºC).
• Meetnauwkeurigheid.........................-58°F ~68°F (-50°C ~20°C);
± 4.5°F (2,5°C);
68°F ~1472°F (20°C ~800°C);
±1,0% of ± 1.8°F (1,0°C).
• Responstijd.........................................<150 ms.
• Temperatuurweergave.......................Huidige temperatuur, max. temperatuur.
• Meeteenheden...................................Celsius, Fahrenheit.
• Voeding...............................................Batterij (1 x 9 V).
Bestelgegevens

Controleer de temperatuur van slijtdelen voor preventief
onderhoud aan de installatie

Catalogusnr.

Modelnr.

36153

micro IR-100

Beschrijving
Contactloze infraroodthermometer

Meet de efficiency van de warmteafgifte om
warmteverliezen in circulatiesystemen te ontdekken en
te lokaliseren

Gewicht
lb.

kg

Std.
verpak.

0.5

0,2

1

Controleer de stroomonderbreker op oververhitting,
mogelijk veroorzaakt door overbelaste circuits
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micro CD-100 Ontvlambare-gassendetector
NIEUW

De RIDGID® micro CD-100 ontvlambare-gassendetector verschaft snel en eenvoudig afleesbare
gegevens om vast te stellen of ontvlambare gassen aanwezig zijn. Het is ontwikkeld om
methaan, propaan, butaan, ethanol, ammoniak, waterstof en vele andere ontvlambare gassen
te detecteren. Dankzij de instelbare gevoeligheid kunnen zelfs lage meetdrempelniveaus van
gassen in enkele seconden worden gedetecteerd.
Met de RIDGID micro CD-100 gasdetector kunt u controleren of gasleidingen in orde zijn,
vaststellen of onderhoud of reparatie nodig is en snel detecteren waar zich gaslekken
bevinden.
• Het robuust ergonomisch ontwerp is comfortabel te gebruiken, terwijl het toch robuust is
uitgevoerd.
• Tri-Mode Detectie™ biedt de operator de flexibiliteit om gealarmeerd te worden door middel
van een visueel signaal, een akoestisch alarm of een geruisloze trilling, afhankelijk van de
situatie instelbaar.
• Instelbare gevoeligheid voor een accurate opsporing van de lekkage met een druk op een
knop.
• Flexibele sonde van 16" (40 cm) voor detectie en lokalisering van lekkages in moeilijk
bereikbare plaatsen en nauwe ruimtes.
• Op locatie uitwisselbare sensor voor een langere inzetbaarheidsduur en een kortere
wachttijd bij reparaties.

Technische beschrijving
• Detectiebereik...............................0 tot 6400 ppm (methaan).
• Alarmgevoeligheid........................40 ppm (methaan).
• Kalibratie.......................................Automatisch.
• Alarmering.....................................Visueel, akoestisch, trillingen.
• Voeding..........................................Batterijen (4 x AA).
Bestelgegevens

Dit hulpmiddel is van onschatbare
waarde voor medewerkers
van nutsbedrijven en
servicemedewerkers

Bij uitstek geschikt voor
loodgieters en monteurs van
verwarmings-, ventilatie- en
aircosystemen

Gebruik de micro CD-100
om gassen te detecteren bij
onderhoudstoepassingen aan
installaties en gebouwen
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Catalogusnr.

Modelnr.

36163

micro CD-100

31948

CD-100 RS

Gedetecteerde gassen
Methaan
Waterstof
Koolmonoxide
Propaan
Ethyleen
Ethaan
Hexaan
Isobutaan
Benzeen
Isobutaan
Ethanol
Acetaldehyde
Tolueen
P-Xyleen
Ammoniak
Waterstofsulfide

Beschrijving
Ontvlambare-gassendetector
Vervangende sensor
Gangbare mengsels die meer
dan een van de volgende
gassen bevatten of uitstoten
Aardgas*
Verfverdunners
Industriële oplosmiddelen
Vloeistoffen voor chemische
reiniging
Gasoline
*Aardgas bestaat gewoonlijk uit
een hoog percentage methaan en
kleinere percentages propaan en
andere gassen.

Gewicht
lb.

kg

Std.
verpak.

1.0

0,45

1

–

–

1
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micro LM-100 Laserafstandsmeter
NIEUW

De RIDGID® micro LM-100 laserafstandsmeter verschaft eenvoudige, snelle en nauwkeurige
afstandsaflezingen met een druk op de knop. U hoeft alleen op de meetknop te drukken om
de ultrascherpe klasse II-laserstralen in te schakelen, het apparaat op het te meten punt
te richten en nogmaals op de meetknop te drukken. De afstandsaflezing verschijnt op het
gemakkelijk afleesbare LCD-scherm. Dit robuuste en compacte draagbare instrument stelt
vakmensen in staat om snel leidinglengtes op te meten voor offertes en om de afstand van
leidingstukken, probleemlocaties in de leiding en de ruimtes voor naleving van de normen te
bepalen.
• De ultrascherpe klasse II-laserstralen markeren duidelijk het gemeten punt.
• Nauwkeurige metingen tot 164 ft (50 m) zijn mogelijk dankzij het uitzonderlijke
afstandsbereik.
• Tijdens het werk kunt u de instelbare meeteenheden gemakkelijk aflezen, in voeten, inches
of meters.
• Helder scherm met achtergrondverlichting voor gebruik in slecht verlichte ruimtes.
• Snelle en nauwkeurige berekeningen op locatie.
• Weergave van de laatste drie metingen, opslag van de laatste 20 metingen.
• Stevige buitenmantel voor een goede grip, zelfs bij de zwaarste industriële toepassingen.

Technische beschrijving
• Meetnauwkeurigheid..................................±1/16 inch, (1,5 mm).
• Bereik...........................................................164 voet (50 m).
• Meeteenheden............................................Inches, voeten, meters.
• Meetberekeningen......................................Berekening van oppervlak, inhoud
		
en indirecte berekeningen.
• Voeding........................................................Batterijen (2 x AAA).
• Beschermingsklasse....................................IP 54.
Bestelgegevens
Catalogusnr.

Modelnr.

36158

micro LM-100

Beschrijving
Laserafstandsmeter

Gewicht
lb.

kg

Std.
verpak.

0.5

0,2

1
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Opsporingsapparatuur
RIDGID®-plaatsbepalers – RIDGID-plaatsbepalers bieden een eenvoudig te gebruiken visuele kaartweergave waarmee u probleemloos

nutsleidingen en sondes/bakens kunt opsporen. Gebruik deze met een SeeSnake-camera, uitgerust met een sondezender om de camerakop te
lokaliseren tijdens een inspectie, of maak gebruik van een leidingzender om ondergrondse nutsleidingen op te sporen. Deze plaatsbepalers kunnen ook
een doorspoelbare drijvende sonde of een op een duwstang of afvoerkabel bevestigde zender terugvinden.

PAGINANUMMER
Kaartweergave in alle richtingen
Door gebruiker vastgestelde frequenties
Aantal frequenties voor actieve leidingtracering
Sondefrequenties
Passieve leidingtracering
Diepte
Gewicht met batterijen

SeekTech®SR-60

SeekTech SR-20

NaviTrack Scout®

30123
11.27
Ja
Ja, tot 93 kHz
Alle tot 93 kHz
Alle tot 93 kHz
Omni-Seek
(spoort alle passieve banden tegelijk op)
Continu
5.1 lb (2,3 kg)

21943
11.26
Ja
Ja, tot 35 kHz
Alle tot 35 kHz
Alle tot 35 kHz
Omni-Seek
(spoort alle passieve banden tegelijk op)
Continu
3.5 lb (1,6 kg)

19243
11.30
Ja
Nee
3
4
50 / 60 Hz
Drukknop
3 lb (1,4 kg)

RIDGID®-zenders – Nauwkeurige opsporing van ondergrondse nutsleidingen door het genereren van een signaal met een RIDGID-leidingzender.

De zenders beschikken allemaal over meerdere frequenties en ze zijn in staat om een signaal af te geven door middel van rechtstreekse aansluiting of
inductie. De krachtige zenders van 5 en 10 W geven een sterk signaal af, wat de opsporing gemakkelijker maakt.
SeekTech ST-33Q

SeekTech ST-510

SeekTech ST-305

26563
21953
21948
PAGINANUMMER
11.28
11.29
11.29
Max. uitgangsvermogen
+5 W**
10 W
5W
Digitaal display
Ja
Ja
Nee
Leidingtraceerfrequenties
Alle tot 93 kHz
5*
4
Inductieve frequenties
2
5*
3
Gelijktijdig met 2 lijnfrequenties uitzenden
Nee
Nee
Ja
Gewicht met batterijen
11.1 lb (5,0 kg)
9 lb (4,1 kg)
2.5 lb (1,2 kg)
* De ST-510 zender kan ook worden ingesteld op frequenties die door apparatuur van andere fabrikanten wordt gebruikt.
** Wanneer een externe stroombron op de ST-33Q is aangesloten of als oplaadbare batterijen worden gebruikt, kan een nominaal uitgangsvermogen van 10 W worden
gegenereerd met een rechtstreekse aansluiting.

Lokaliseer sondes/bakens
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Directe aansluiting op nutsleidingen

Spoor kunststof buizen op met de
ingebouwde leidingtracering

Wek een signaal op om
nutleidingen te lokaliseren
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SeekTech®-plaatsbepalers voor nutsleidingen
De grote schermen op de SeekTech-ontvangers tonen alle benodigde informatie wanneer u snel en nauwkeurig op betrouwbare wijze leidingen wilt
opsporen.

Stroomsterkte/signaalhoek

Nabijheidssignaal

Links/rechts-geleidingspijlen
Doelleiding
Signaalsterkte
Diepte/afstand

Werking
De kaartweergave bevestigt het juiste plaatsbepalingssignaal en identificeert vervormingen op plaatsen met veel leidingen met
behulp van:
• Doelleiding – Leidt de gebruiker langs de leiding en toont richtingswijzigingen.
• Links/rechts-geleidingspijlen – Leiden de gebruiker naar de doelleiding.
• Nabijheidssignaal en signaalsterkte – Helpen de gebruiker om de plaatsbepaler dichter op het doel te richten voor een meer
trefzekere plaatsbepaling.

Andere kenmerken
• Doorlopende diepteweergave – Verhoogt de productiviteit door in realtime dieptewijzigingen te tonen.
• Omni-Seek® – Verhoogt de nauwkeurigheid en efficientie wanneer in de passieve modus wordt gezocht. Zoekt continu naar
passieve voedingsleidingen en radiofrequenties om onbekende metalen leidingen te lokaliseren en te ontwijken.
• Door gebruiker vastgestelde frequenties – RIDGID SeekTech-ontvangers kunnen met maximaal 30 door de gebruiker
vastgestelde frequenties worden geconfigureerd.
– De SeekTech SR-60-plaatsbepaler kan op elke frequentie tussen 10 en 93.000 Hz ingesteld worden, wat hem tot een
universele ontvanger maakt.
– De SeekTech SR-20-plaatsbepaler kan op elke frequentie tussen 10 en 35.000 Hz ingesteld worden.
Vergelijking van de kenmerken
Kaartweergave in alle richtingen
Door gebruiker vastgestelde frequenties
(frequenties van concurrenten)
Omni-Seek®
(gelijktijdig meerdere leidingen traceren)
Diepte
Meting stroomsterkte
Indicatie vervorming op één scherm
Simultrace™
(gelijktijdig opsporen van sonde en leiding)
Stereobegeleiding (met koptelefoon)

SR-20-plaatsbepaler

SR-60-plaatsbepaler

Standaard

Ja
Ja,
tot 35 kHz
Ja Alle passieve banden tegelijk
Continu
Continu
Ja
Nee

Ja
Ja,
tot 93 kHz
Ja Alle passieve banden tegelijk
Continu
Continu
Ja
Ja

Nee
Beperkt of geen

Drukknop of driehoeksmeting
Drukknop en gemiddelde
Nee
Nee

Nee

Ja

Nee

Nee
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SeekTech® SR-20-plaatsbepaler
Een lichtgewicht maar toch robuuste ontvanger die alle benodigde informatie verschaft om
leidingen sneller en nauwkeuriger te lokaliseren.

Eenvoudig te gebruiken
• Vervorming is snel vast te stellen met de doelleiding en geleidingspijlen.
• Het nabijheidssignaal en de signaalsterkte ondersteunen het lokaliseren op lastige
plaatsen.
• Elke frequentie tussen 10 Hz en 35.000 Hz kan worden opgespoord.

Specificaties SR-20-plaatsbepaler
Actieve leidingtraceerfrequenties*................128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.
Opsporen van passieve voedingsleidingen....50 Hz, 60 Hz, <4 kHz breedband.
Opsporen van passieve radiofrequenties.......4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Sondefrequenties............................................. 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,
8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Voeding...........................................................4 C-celbatterijen.
Batterijlevensduur...........................................Ongeveer 16 uur.
Gewicht...........................................................3.5 lb (1,6 kg).
Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse A en EN 55022 klasse A.
* 30 door de gebruiker te definiëren frequenties, van 10 tot 35.000 Hz.

Standaarduitrusting
• Stevige kunststof draagkoffer.
• Oppervlakmarkeerders en klem.
• Instructie-dvd.
• Handleiding.
• 4 C-celbatterijen (alkaline).
Bestelgegevens
Catalogusnr.
21943
22173
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Beschrijving
SeekTech SR-20-plaatsbepaler
SR-20-koffer

Gewicht
lb.
3.5
5

kg
1,6
2,2
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SeekTech® SR-60-plaatsbepaler
Voor de snelste, eenvoudigste en meest veelzijdige ontvanger die verkrijgbaar is.

Veelzijdig
• Elke frequentie tussen 10 Hz en 93.000 Hz kan worden opgespoord.
• Kan gelijktijdig zowel leidingen opsporen met behulp van een leidingzender als sondes
(actieve tracering).
• Beschikt over het gebruiksgemak en de nauwkeurigheid van de SR-20-plaatsbepaler, nu
echter voor ALLE lokaliseerbare frequenties.
Kies de SR-60-plaatsbepaler voor een trefzekere plaatsbepaling, zelfs onder lastige
lokaliseringsomstandigheden (slechte geleiders, slechte bodemomstandigheden, slechte
aarding enz.).

Specificaties SR-60-plaatsbepaler
Actieve leidingtraceerfrequenties**.................128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz,
51 kHz, 93 kHz.
Opsporen van passieve voedingsleidingen....50 Hz, 60 Hz, <4 kHz breedband.
Opsporen van passieve radiofrequenties.......4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Sondefrequenties**........................................16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz,
8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Voeding...........................................................4 C-celbatterijen.
Batterijlevensduur...........................................Ongeveer 16 uur.
Gewicht:..........................................................5.1 lb (2,3 kg).
Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse A en EN 55022 klasse A.
** 30 door de gebruiker te definiëren frequenties, van 10 tot 93.000 Hz.

Standaarduitrusting
• Stevige kunststof draagkoffer.
• Oppervlakmarkeerders en klem.
• Instructie-dvd.
• Handleiding.
• 4 C-celbatterijen (alkaline).
Bestelgegevens
Catalogusnr.
30123
29798

Beschrijving
SeekTech SR-60-plaatsbepaler
SR-60-koffer

Gewicht
lb.
5.1
5

kg
2,3
2,2
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SeekTech®-zenders voor nutsleidingen
RIDGID® levert een serie zenders voor het opsporen van ondergrondse metalen leidingen en kabels.
Alle RIDGID-zenders genereren een signaal op de ondergrondse kabels volgens een van de drie volgende manieren:
• Rechtstreekse aansluiting met behulp van aansluitsnoeren.
• Inductie met de optionele inductieve signaalklem.
• Inductie vanuit de zender.

Vergelijking van de kenmerken
ST-33Q

ST-510

ST-305

Rechtstreeks aansluitbare frequenties
Alle
5
4
Inductieve frequenties
2
3
3
Frequenties van concurrenten
Door gebruiker vastgestelde frequenties
In de fabriek ingesteld
Nee
Gelijktijdig met 2 lijnfrequenties uitzenden
Nee
Nee
Ja
Automatische afstemming van impedantie
Ja
Ja
Ja
Digitaal uitgangsniveau display
Ja
Ja
Nee
Max. uitgangsvermogen
+5 W*
10 W
5W
Variabel instelbare voeding
Laag, middelhoog, hoog
Volledig instelbaar
Laag, middelhoog, hoog
Voeding
6 D-celbatterijen
8 D-celbatterijen
6 C-celbatterijen.
Batterijcontrole
Continu
Continu
Bij het opstarten
Gewicht (zonder batterijen)
11.1 lb / 5,0 kg
9 lb / 4,1 kg
2.5 lb / 1,9 kg
FCC en EN 55022 eisen
Klasse A
Klasse B
Klasse A
* Wanneer een externe stroombron op de ST-33Q is aangesloten of als oplaadbare batterijen worden gebruikt, kan een nominaal uitgangsvermogen van 10 W worden
gegenereerd met een rechtstreekse aansluiting.

SeekTech ST-33Q leidingzender
• De ideale zender voor inductiestroom op een doelleiding.
• Vergroot de efficientie en spoor leidingen over grotere afstanden op door de meer dan acht keer zo
grote inductiestroom op de doelleiding.
• De meest veelzijdige zender die verkrijgbaar is, met iedere willekeurige rechtstreeks aansluitbare
frequentie tussen 10 en 93 kHz.
• Audio-feedback bevestigt voorafgaand aan de opsporing dat het circuit in orde is.

Frequenties:
• Rechtstreekse aansluiting (in de fabriek ingesteld): 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
• Rechtstreekse aansluiting (door gebruiker ingesteld): 10 Hz - 93 kHz.
• Inductie: 8 kHz, 33 kHz.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
26563
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Beschrijving
SeekTech ST-33Q-zender (5 watt)

Gewicht
lb.
11.1

kg
5,0
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SeekTech® ST-510 leidingzender
• Volledig variabel uitgangsvermogen van tien watt.
• LCD-scherm verschaft direct visuele feedback voor de leidingweerstand en stroomsterkte.
• Twee kabels van 25' (7,62 m) met zwaar uitgevoerde klemmen.
• Bruikbaar met apparatuur van de concurrenten.
• Audio-feedback bevestigt voorafgaand aan de opsporing dat het circuit in orde is.

Frequenties:
• Rechtstreekse aansluiting: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz en 93 kHz.
• Inductie: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
• Frequenties van de concurrenten: beschikbaar voor zowel rechtstreekse aansluiting als inductie.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
21953

Beschrijving
SeekTech ST-510 zender (10 watt)

Gewicht
lb.
9

kg
4,1

SeekTech ST-305 leidingzender
• Lichtgewicht compacte zender die een vermogen tot 5 watt levert.
• Kan twee frequenties gelijktijdig uitzenden.
• Audio-feedback bevestigt voorafgaand aan de opsporing dat het circuit in orde is.

Frequenties:
• Rechtstreekse aansluiting: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
• Inductie: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
21948

Beschrijving
SeekTech ST-305 zender (5 watt)

Gewicht
lb.
2.5

kg
1,9

SeekTech inductieve signaalklem
• Stelt gebruikers in staat om een signaal op een kabel of leiding aan te brengen indien rechtstreekse
aansluiting niet mogelijk is.
• Te gebruiken voor alle RIDGID®-zenders.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
20973

Beschrijving
SeekTech 100 mm inductieve signaalklem (4")

Gewicht
lb.
2

kg
0,9
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NaviTrack Scout®-plaatsbepaler
De NaviTrack Scout-plaatsbepaler is ontwikkeld om de meest veeleisende afstandszender
(sonde) op te sporen met behulp van multidirectionele plaatsbepalingstechnologie.

Gemakkelijker opsporen
De multidirectionele antennetechnologie van de NaviTrack Scout registreert continu het
volledige signaal. Zoek de maximale signaalsterkte om te bepalen waar zich het doel bevindt.
Geen nullezingen of valse piekwaarden die de plaatsbepaling bemoeilijken.

Nauwkeurigheid
Deze plaatsbepaler controleert lokaliseringspositie met behulp van een micro-kaartweergave
om onderscheidende punten voor en achter het doel te markeren, zodat u verzekerd bent van
een nauwkeurige plaatsbepaling.

Automatische diepte
Boven het doel wordt de diepte automatisch berekend en weergegeven.

Technische beschrijving
• Gewicht...................................................... 3 lbs. (1,4 kg).
• Voeding....................................................... 4 C-celbatterijen.
• Batterijlevensduur...................................... Ongeveer 24 uur.

Standaardfrequenties
• Sonde.......................................................... 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz en 33 kHz.
• Opsporen van actieve leiding..................... 512 Hz, 8 kHz en 33 kHz.
• Opsporen van passieve AC-leiding............ 60 Hz, 50 Hz.

Standaarduitrusting
• Stevige kunststof draagkoffer.
• Oppervlakmarkeerders en klem.
• Instructie-dvd.
• Gebruikershandleiding.
• 4 C-celbatterijen (alkaline).
De NaviTrack Scout is ideaal voor gebruikers die SeeSnake-camera's en andere sondes
opsporen en die af en toe leidingen moeten lokaliseren met behulp van een leidingzender.
Bestelgegevens
Catalogusnr.

Beschrijving

19243
NaviTrack Scout-plaatsbepaler
20248
Draagkoffer voor Scout
12543
Oppervlaktemarkeringen en klem
Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse B en EN 55022 klasse B.
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Gewicht
lb.
3
6.25
–

kg
1,4
2,8
–
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NaviTrack®-zenders
Afstandszender
• Kan worden bevestigd aan een ontstoppingsveer of een spoelslang om de afstandszender
in een leiding te lokaliseren.
• Knipperende led geeft aan dat de sonde een signaal uitzendt.
• Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse B en EN 55022 klasse B.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
16728
19263
19268
19273
19258

Beschrijving
Afstandszender, 512 – AAA
Adapter voor 15⁄8" & 3⁄4" (16 en 20 mm) trommelveren
Adapter voor 7⁄8" (22 mm) sec. en 1⁄2" (12 mm) trommelveren
Adapter voor 5⁄8" (16 mm) sec. en 3⁄8" (10 mm) trommelveren
Adapter voor 1¼" (32 mm) segmentveer

Gewicht
lb.
0.4
–
–
–
–

kg
0,18
–
–
–
–

Drijvende zender
• Ideaal voor de opsporing van septische putten.
• 512 Hz-signaal.
• Knipperende led geeft aan dat de sonde een signaal uitzendt.
• Doorspoelbaar.
• Met batterijvoeding.
• Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse B en EN 55022 klasse B.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
19793

Beschrijving
Drijvende sondes (2), plus extra batterij

Gewicht
lb.

kg

0.4

0,18

SeeSnake FleXmitter®-zender
• Met een SeeSnake FleXmitter 512 Hz kunt u een camera in een leiding lokaliseren
(voortaan standaard bij alle SeeSnake-haspels: Mini-SeeSnake, standaard SeeSnake en
zelfnivellerende SeeSnake).
• Als uw SeeSnake-camera niet is uitgerust met een zender, kunt u uw camera uitbreiden
met een FleXmitter-zender.
• Beantwoordt aan de eisen van FCC klasse A en EN 55022 klasse B.
Bestelgegevens
Catalogusnr.
15323
15828

Beschrijving
SeeSnake FleXmitter-leidingzender
Mini-SeeSnake FleXmitter

Gewicht
lb.
0.62
1

kg
0,28
0,045
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