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DIAGNOSTYKA, PRZEGLĄDY I LOKALIZOWANIE

Diagnostyka, przeglądy i lokalizowanie
Produkty diagnostyczne firmy RIDGID® wyznaczają standard odporności i trwałości w połączeniu z technologią 
potrzebną do ukończenia prac. Do tych produktów należą:

• Systemy kontroli wizyjnej RIDGID SeeSnake® wyznaczające standard niezawodności i manewrowości.
• Najłatwiejszy w obsłudze lokalizator NaviTrack Scout®. Idealny do lokalizowania sond.
• Ręczne kamery inspekcyjne RIDGID służące do diagnozowania i rozwiązywania problemów w ograniczonych 

przestrzeniach.
• Ręczne urządzenia diagnostyczne RIDGID umożliwiające proste, szybkie i dokładne odczyty.

Kontrola wizyjna ścieków i 
kanałów

Średnica rury Długość przewodu Numer 
stronycale mm stopy m

Mini-SeeSnake 11⁄2 - 8 40 - 200 100 / 200 30 / 61 11.6
SeeSnake 2 - 12 50 - 300 200 / 325 61 / 99 11.6
SeeSnake Compact 11⁄2 - 6 40 - 150 100 30 11.7
SeeSnake microDrain™ 11⁄4 - 3 / 4* 32 - 75 / 100* 30 / 65 10 / 20 11.8
SeeSnake microReel™ 11⁄2 - 4 / 5* 40 - 100 / 125* 100 30 11.9
SeeSnake nanoReel 3⁄4 - 2 20 - 50 85 25 11.10
Monitory i rejestratory – – – – 11.11
* Mniejsza średnica obowiązuje w przypadku użytkowania wraz z produktem microEXPLORER lub micro CA-300, 
a większa w przypadku użytkowania z monitorem SeeSnake. 

Interfejsy cyfrowe
Numer 
strony

Interfejs laptop 11.14
Oprogramowanie kontroli cyfrowej 
SeeSnake HQ™ 
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Ręczne urządzenia 
kontroli wizualnej

Waga Długość przewodu Średnica kamery
Numer 
strony

funt. kg stopy m cale mm
micro CA-25 1.5 0,68 3 0,9 0.7 17 11.17
micro CA-100 1.7 0,76 3 - 30 0,9 - 9 0.7 17 11.18
micro CA-300 5.5 2,5 3 - 30 0,9 - 9 0.7 17 11.19

Ręczne urządzenia diagnostyczne
Waga Numer 

stronyfunt. kg
Termometr bezdotykowy na podczerwień micro IR-100 0.5 0,2 11.21
Wykrywacz gazów palnych micro CD-100 1.0 0,45 11.22 
Dalmierz laserowy micro LM-100 0.5 0,2 11.23

Lokalizacja 
uzbrojenia

Waga Liczba standardowych częstotliwości
Numer 
stronyfunt. kg Pasywne

Lokalizacja 
linii

Sonda

SeekTech® SR-20 3.5 1,6 7 4 7 11.26
SeekTech SR-60 5.1 2,3 7 6 7 11.27
Nadajniki – – – – 11.28

Lokalizacja instalacji 
kanalizacyjnych i 
wodociągowych

Waga Liczba standardowych częstotliwości
Numer 
stronyfunt. kg Pasywne

Lokalizacja 
linii

Sonda

NaviTrack Scout® 3 1,4 2 3 4 11.30
Nadajniki – – – – 11.31
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Narzędzia RIDGID® to maszynki do robienia 
pieniędzy. Każde z nich oferuje łatwe w użyciu 
funkcje potrzebne do właściwego wykonania 
pracy i szybkiego zwiększenia opłacalności. Ich 
wysoka jakość wydłuża ich okres użytkowania 
i przynosi optymalną korzyść z inwestycji. 
Firma RIDGID oferuje również szeroki wybór 
dodatkowych akcesoriów i opcji, które pomogą 
Twojej firmie przyciągnąć nowych klientów 
i zachować dotychczasowych, a tym samym 
zwiększyć obroty.

W ramach naszej popularnej linii systemów 
kontroli wizualnej SeeSnake® i narzędzi 
wizualizacji cyfrowej, oferty lokalizatorów 
uzbrojenia i instalacji SeekTech® oraz NaviTrack®, 
a także ręcznych narzędzi diagnostycznych 
oferujemy narzędzia, które pomogą zwiększyć 
przychody Twojej firmy. Przekonaj się na własne 
oczy.

Rejestrowanie  
i udostępnianie
Cyfrowa rejestracja, przechowywanie 
i współdzielenie 

Rejestrowanie i współdzielenie materiałów 
wizyjnych z kontroli w celu usprawnienia 
przechowywania zapisów, komunikacji z klientami 
i współpracy nigdy nie było tak łatwe. Teraz 
można wyświetlać, przechowywać i udostępniać 
materiały wizyjne z kontroli na dyskach DVD, 
kartach SD, pamięciach USB, laptopach lub w 
Internecie. W ten sposób firma RIDGID oferuje 
jeszcze więcej sposobów na poprawę opłacalności, 
profesjonalizmu i wydajności.
Więcej informacji podano na stronie 11.11 i następnych.

Kontrola wizualna
Urządzenia kontroli wizualnej
Niezależnie od tego, czy chcesz spojrzeć w głąb, 
wokół czy do tyłu, istnieje do tego odpowiedni 
system kontroli RIDGID. Dzięki szerokiej ofercie 
kamer, przewodów prowadzących, bębnów 
i monitorów na pewno znajdziesz system 
spełniający Twoje potrzeby. Każdy z nich jest 
łatwy w użyciu i trwały – tak jak wszystkie 
produkty firmy RIDGID.
Więcej informacji podano na stronie 11.6 i następnych.
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Diagnozowanie
Ręczne narzędzia pomiarowe

Niezawodne narzędzia diagnostyczne RIDGID 
oferują łatwość użycia i cechy potrzebne do 
wykonywania różnych prac pomiarowych. 
Każde z nich jest wyposażone w wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny z podświetleniem 
zaprojektowany tak, aby był czytelny wewnątrz  
i na zewnątrz. 
Więcej informacji podano na stronie 11.21 i następnych.

Cyfrowe 
zarządzanie
Cyfrowe narzędzia sprzętowe i 
programowe 

Dostępny jest interfejs laptopa dla systemu kontroli 
SeeSnake oraz wydajne i pełne oprogramowanie do 
kontroli, które zwiększają wydajność i opłacalność. 
Więcej informacji podano na stronie 11.14 i następnych.

Wyszukiwanie
Urządzenie do lokalizacji

Szeroka oferta lokalizatorów i nadajników RIDGID 
spełni wszystkie potrzeby w zakresie szybkiej i 
precyzyjnej identyfikacji podziemnych przewodów 
elektrycznych, kabli, wodociągów, gazociągów, 
rurociągów naftowych oraz przewodów 
ściekowych i kanalizacyjnych. Każdy z nich jest 
łatwy w użyciu, oferuje elastyczność spełniającą 
różne potrzeby i jest idealnym dopełnieniem 
urządzeń kontroli wizualnej RIDGID. 
Więcej informacji podano na stronie 11.24 i następnych.
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Przegląd oferty
Wybór bębna i kamery SeeSnake®

Najlepszym rozwiązaniem do kontroli przewodów o przekroju od 3⁄4" do 12" (od 20 mm do 300 mm) jest bęben kablowy i system kamer SeeSnake. 
Każdy z nich oferuje łatwość w użyciu, właściwości dopasowane do zastosowań i niezrównaną trwałość. 

SeeSnake Mini-SeeSnake SeeSnake Compact SeeSnake microReel™ 
L100/L100C

SeeSnake 
microDrain™ D30/D65S

SeeSnake nanoReel 
N85S

Standard Samopoziomujący

Zastosowania Przemysłowe Przemysłowe Przemysłowe Przewody ściekowe 
główne

Przewody ściekowe 
boczne

Toalety / Zlewy / 
Przewody

Ogrzewnictwo, 
wentylacja i 

klimatyzacja / 
Uzbrojenie

STRONA NR 11.6 11.6 11.6 11.7 11.9 11.8 11.10
Wydajność linii 2" – 12"

50 – 300 mm
2"–12" 

50 – 300 mm
11⁄2"–8"

od 40 do 200 mm
11⁄2"–6"

od 40 do 150 mm
11⁄2"–4"/ 5"

40–100 / 125 mm*
11⁄4"–3"/ 4" 

32–75 / 100 mm*
3⁄4"– 2"

20–50 mm
Maksymalny przebieg 325' / 99 m 325' / 99 m 200' / 61 m 100' / 30 m 100' / 30 m 33' / 10 m lub 65' / 20 m 85' / 25 m
Nadajnik sondy 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz Opcjonalny, 512Hz 512 Hz
Pomiar odległości Wbudowany 

licznik
Wbudowany licznik Wbudowany licznik Wbudowany licznik Wyposażenie opcjonalne – –

WŁAŚCIWOŚCI 
MECHANICZNE
Waga (bez silnika) 53 funty / 19,5 kg 53 funty / 19,5 kg 24.5 funta / 11,1 kg 

(bęben)
13 funtów / 5,9 kg 

(bęben)
10.3 funta / 4,7 kg 8.6 funta / 3,9 kg lub  

9.8 funta / 4,4 kg
9.5 funta / 4,1 kg

Średnica ramy bębna 32" / 81 cm 32" / 81 cm 20" / 51 cm 16" / 40 cm 12.75" / 32 cm 12.75" / 32 cm 12.75" / 32 cm
Średnica kamery 1.365" / 35 mm 1.365" / 35 mm 1.18" / 30 mm 1.18" / 30 mm .98" / 25 mm .87" / 22 mm .61" / 15,5 mm
Długość kamery 1.68" / 42 mm 1.94" / 48 mm 1.68" / 42 mm 1.68" / 42 mm 1.17" / 37 mm 1" / 26 mm .88" / 22,5 mm
Średnica przewodu 
popychacza

.44" / 11 mm .44" / 11 mm .31" / 8 mm .26" / 6,6 mm .26" / 6,6 mm .33" / 8,3 mm .25" / 6,3 mm

WARUNKI OTOCZENIA
Zakres temperatur pracy Od -4˚ do 104˚F 

Od -20˚ do 40˚C
Od -4˚ do 104˚F 
Od -20˚ do 40˚C

Od -4˚ do 104˚F 
Od -20˚ do 40˚C

Od -4˚ do 104˚F 
Od -20˚ do 40˚C

Od -4˚ do 104˚F 
Od -20˚ do 40˚C

Od -4˚ do 104˚F 
Od -20˚ do 40˚C

Od -4˚ do 104˚F 
Od -20˚ do 40˚C

Wodoodporność 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 266' / 81 m 266' / 81 m
Rozdzielczość wideo 768 (poz.) x 494 

(pion)
768 (poz.) x 494 

(pion)
768 (poz.) x 494 (pion) 768 (poz.) x 494 (pion) 628 (poz.) x 586 (pion) 628 (poz.) x 586 (pion) 628 (poz.) x 586 (pion)

Liczba pikseli 410K 410K 410K 410K 520K 520K 520K
Oświetlenie 6 diod LED 6 diod LED 6 diod LED 6 diod LED 3 diody LEDs  

typu High Flux
3 diody LEDs  

typu High Flux
3 diody LEDs  

typu High Flux
* Mniejsza średnica obowiązuje w przypadku użytkowania wraz z produktem microEXPLORER lub micro CA-300, a większa w przypadku użytkowania z monitorem SeeSnake. 

Oferta produktów do monitorowania i rejestrowania
Monitory i rejestratory RIDGID cechuje innowacja. Na przykład model micro CA-300 jest wielofunkcyjnym monitorem i narzędziem rejestracji dla bębnów 
SeeSnake microDrain i microReel, ale można go też używać wraz z kamerą na kablu do kontrolowania obszarów o przekroju zaledwie ¾" (20 mm).

MiniPak SeeSnake CS10 CS1000 micro CA-300

STRONA NR 11.11 11.12 11.13 11.19
Funkcja rejestrowania Tylko wyświetlanie* Cyfrowe wideo / obrazy Cyfrowe wideo / obrazy Cyfrowe wideo / obrazy
Rozmiar ekranu 5.7" LCD 12.1" LCD 12.1" LCD 3.5" LCD
Ekran LCD LCD LCD LCD
Akumulator Akumulator litowo-jonowy, 

18 V
1 lub 2 akumulatory  
litowo-jonowe, 18 V

1 lub 2 akumulatory  
litowo-jonowe, 18 V

Akumulator  
litowo-jonowy, 3.7 V

Czas pracy akumulatora 5 godz. 4 godz. (2 akumulatory) 3,5 godz. (2 akumulatory) 4 godz.
Zintegrowane śledzenie przewodu Tak Tak Tak –
Sterowanie sondą, 512 Hz Przycisk Przycisk Przycisk Tak
Sterowanie oświetleniem 10 poziomów, cyfrowe 10 poziomów, cyfrowe 10 poziomów, cyfrowe 4 poziomy, cyfrowe
Zakres temperatur pracy ekranu Od -4˚F do 158˚F 

Od -20˚ do 70˚C
Od 14˚F do 122˚F 
Od -10˚ do 50˚C

Od 14˚F do 122˚F 
Od -10˚ do 50˚C

Od 32˚F do 113˚F 
Od 0˚ do 45˚C

Zakres temperatur pracy rejestratora – Od 14˚F do 122˚F Od 14˚F do 122˚F Od 32˚F do 113˚F 
Od 0˚ do 45˚C

Rozdzielczość 320 x 240 640 x 480 640 x 480 320 x 240
* Dostępne akcesorium do rejestrowania. Patrz strona 11.19
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Adapter cyfrowy SeeSnake Interfejs laptopa SeeSnake 
LT1000/LT1000M

STRONA NR 11.20 11.14

Funkcja rejestrowania Cyfrowe wideo / obrazy Cyfrowe/DVD

Formaty plików MJPEG / JPEG Wiele formatów

Źródło zasilania micro CA-300 Akumulator litowo-jonowy, 
18 V

Czas pracy akumulatora 1 godz. 5 godz.

Zintegrowane śledzenie przewodu Nie Tak

Udostępnianie wideo i zdjęć w Internecie Nie Nie

Wybór rejestracji, współdziałania, archiwizacji 
i współpracy
Czy chcesz zmodernizować istniejący monitor SeeSnake® 
w celu umożliwienia rejestracji cyfrowej? A może chcesz 
przesyłać zapisy na laptopa, aby wypalać dyski DVD, 
przesyłać obrazy i wideo mailem albo przechowywać 
i udostępniać te pliki?

Wspólne konfiguracje kontroli wizyjnej
KROK 1: WYBIERZ BĘBEN

Standard SeeSnake 
Przewody o przekroju od 2" (50 mm) do 12" 
(300 mm) / długość: 325' (99 m)

Mini-SeeSnake 
Przewody o przekroju od 1.5" (40 mm) do 
8" (200 mm) / długość: 200' (61 m)

microReel 
Przewody o przekroju od 1.5" (40 mm) do 
5" (125 mm) / długość: 100' (30 m)

microDrain 
Przewody o przekroju od 1" (30 mm)  
do 4" (100 mm) / długość: 65' (20 m)

70592 Kolorowy, 200' (61 m)
13993 Samopoziomujący kolorowy, 200' (61 m)
14003 Samopoziomujący kolorowy, 325' (99 m)

83607 Kolorowy, 100' (30 m)
83617 Kolorowy, 200' (61 m)
24908 Samopoziomujący kolorowy, 100' (30 m)

35213 z sondą i licznikiem, wersja SeeSnake
35218 z sondą i licznikiem, micro CA-300
Wersja trzymana w ręku

37513 z sondą, wersja z monitorem SeeSnake
37518 z sondą, micro CA-300
Wersja trzymana w ręku

KROK 2: WYBIERZ MONITOR
Monitor LCD MINIPak 
SeeSnake 5.7"
z wyjściowym sygnałem 
wizyjnym, zasilanie 18 V
z baterii

micro CA-300
Ręczne, cyfrowe 
rejestrowanie i monitorowanie  
(tylko microDrain i microReel)

Monitor LCD CS1000 12.1", 
cyfrowe wideo/obrazy

Monitor LCD CS10 12.1", 
cyfrowe wideo/obrazy

Interfejs laptopa LT1000 
Laptop używany do monitorowania, 
rejestrowania i raportowania

32953 MINIPak z 
akumulatorem i ładowarką

40613 z akumulatorem i ładowarką 33063 CS1000 QWERTY z 
akumulatorem i ładowarką

39343 CS10 z 2 
akumulatoram i ładowarką

35988 LT1000 lub 36668 LT1000M z 
akumulatorem i ładowarką
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Systemy kontroli wizyjnej RIDGID® SeeSnake® 
Przewody od 1½" do 8" (40 - 200 mm), długość do 200' (61 m) 
Przewody od 2" do 12" (50 - 300 mm), długość do 325' (99 m)

Systemy kontroli wizualnej SeeSnake firmy RIDGID oferują niezrównaną 
niezawodność i wydajność działania we wzmocnionej konstrukcji. Każdy system 
oferuje:

• Zespół sprężynowy głowicy kamery wykonany w 100% z hartowanej stali nierdzewnej 
zapewniający optymalną wytrzymałość. 

• Odporne światła o dużej intensywności gwarantujące wyjątkowy przegląd i długi okres 
użytkowania.

• Elastyczne nadajniki ułatwiające lokalizowanie i kompatybilne z lokalizatorami RIDGID.
• Możliwość użycia z dowolnym monitorem lub rejestratorem SeeSnake. 

Potrójny wybór spełniający Twoje potrzeby
Mini-SeeSnake
• Przewody od 11⁄2" do 8" (40 - 200 mm), długość do 200' (61 m).
• Idealnie sprawdzają się tam, gdzie przenośność i manewrowość są bardzo istotne:  

budynki wielopiętrowe, szczyty dachów, ograniczone obszary itp.
• Dostępne również z głowicą samopoziomującej kamery o średnicy 35 mm.

SeeSnake
• Przewody od 2" do 12" (50 - 300 mm), długość do 325' (99 m).
• Szeroki zakres średnic rur sprawia, że ten system idealnie spełnia wiele różnych  

potrzeb w zakresie kontroli.

Samopoziomująca kamera SeeSnake
• Te same cechy i dane techniczne co SeeSnake.
• Zawsze pionowa, samopoziomująca konstrukcja kamery.
• Dostępna również w zestawie z bębnem Mini-SeeSnake.

Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga

230 V funt. kg
70592 Kolorowy bęben SeeSnake 200' (61 m) 43 19,5
70597 Kolorowy bęben SeeSnake 325' (99 m) 53 24,0
13993 Samopoziomujący bęben kolorowy SeeSnake 200' (61 m) 43 19,5
14003 Samopoziomujący bęben kolorowy SeeSnake 325' (99 m) 53 24,0
83607 Kolorowy bęben SeeSnake Mini 100' (30 m) 19.8 9
83617 Kolorowy bęben SeeSnake Mini 200' (61 m) 26.4 12
24908 Samopoziomujący bęben kolorowy SeeSnake Mini 100' (30 m) 22.4 10,2

Akcesoria do bębnów SeeSnake i Mini SeeSnake

Opis

Akcesoria do 
samopoziomujących 

i standardowych 
bębnów SeeSnake

Akcesoria  
do bębnów 

Mini-SeeSnake

Samopoziomująca głowica kamery kolorowej – PAL (230 V) 14033 –
Głowica kolorowej kamery – PAL (230 V) 14128 14133
Elastyczny nadajnik wbudowany SeeSnake 15323 15828
Kolorowy klucz trzpieniowy 17563 17558
Prowadniki gwiazdowe centrujące SeeSnake 3" (75 mm), opakowanie 20 szt. 64497 67312
Prowadniki gwiazdowe centrujące SeeSnake 6" (150 mm), opakowanie 10 szt. 64502 –
Zespół przewodu prowadzącego Mini SeeSnake 100' (30 m) – 67322
Zespół przewodu prowadzącego SeeSnake 200' (61 m) 64607 67327
Zespół przewodu prowadzącego SeeSnake 325' (99 m) 64612 –
Przewód łączący SeeSnake – 33/10' (10 m/3 m) 64627 67307
Obręcz prowadnika SeeSnake, opakowanie 4 szt. 93387 –
Wózek rolkowy SeeSnake 3" (75 mm) 97832 –
Prowadniki kulkowe SeeSnake, opakowanie 10 szt. 97852 –
Kolorowe miniprowadniki kulkowe, opakowanie 6 szt. – 97462
Miniobręcz prowadnika, opakowanie 4 szt. – 93392
Licznik kablowy Count Plus 31753 31753

Prowadnik kulowy

Klucz fajkowy sześciokątny
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Prowadnik kulowy

Klucz fajkowy sześciokątny

Prowadnik gwiazdowy

Kompaktowy system kontroli wizualnej SeeSnake® 
Przekroje od 1½" do 6" (40 - 150 mm), długość do 100' (30 m) 
Przechodzi przez zagięcia pod kątem 90° w większości przewodów o przekroju 50 mm.

System SeeSnake Compact oferuje szybki montaż umożliwiający szybkie kontrole. Jego wyjątkowa 
przenośność sprawia, że jest on doskonałym wyborem.

Wyposażenie standardowe
Źródło zasilania:
• Gniazdo wejściowe dla opcjonalnego akumulatora 18 V.
• Zasilanie prądem przemiennym/stałym.

System monitora MINIPak:
• Monitor o wysokiej rozdzielczości.
• Przyciski sterownicze do obsługi sondy, zasilania, lampek i wyświetlacza z przełączaniem ekranów oraz 

do zerowania licznika.
• Obudowa zabezpieczona przed rozbryzgami z wbudowaną osłoną przeciwsłoneczną.
• Gniazdko wyjścia sygnału wizyjnego.
• Wbudowane śledzenie przewodu – umożliwia śledzenie przewodu z popychacza za pomocą 

lokalizatora firmy RIDGID® (wymaga nadajnika firmy RIDGID).

System kamer:
• Odporna na zarysowania i chroniona przed zanieczyszczeniem wpuszczona soczewka szafirowa.
• Zintegrowany nadajnik.
• Zespół głowicy kamery i zespół sprężyny stożkowej z wytrzymałej stali nierdzewnej.
Bęben:
• 100' (30 m) przewodu prowadzącego.
• Przechwytujący zanieczyszczenia bęben obrotowy z bezrtęciowym pierścieniem ślizgowym.
• Licznik wyświetlający odległość na monitorze w decymetrach i centymetrach (stopach i calach).
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga

230 V funt. kg
32948 Kolorowy system kompaktowy z akumulatorem i ładowarką 20.9 9,5
32753 Kolorowy system kompaktowy 16.9 7,7

32683 Tylko bęben Compact 13 5,9

Akcesoria SeeSnake Compact

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

14133 Głowica kolorowej kamery – PAL (230 V) 0.2 0,1
15828 Elastyczny nadajnik wbudowany SeeSnake 0.2 0,1
20193 Kolorowy przewód prowadzący Compact 100' (30 m) 8.2 3,7
67307 Przewód łączący SeeSnake 10' (3 m) 1.1 0,5
67312 Miniprowadniki gwiazdowe centrujące, opakowanie 20 szt. 0.7 0,3
97462 Kolorowe miniprowadniki kulkowe, opakowanie 6 szt. 0.4 0,2
93392 Miniobręcz prowadnika, opakowanie 4 szt. 0.2 0,1
17558 Kolorowy klucz trzpieniowy 0.2 0,1
24703 Statyw systemu SeeSnake Compact 0.2 0,1

Akumulatory i ładowarki
Nr  

katalogowy Opis
Waga

230 V funt. kg

28218 Akumulator litowo-jonowy 18 V, 2.2 Ah 1.3 0,6
32073 Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego 18 V 2.4 1,1
32713 Zestaw 1 akumulatora i ładowarki 3.7 1,7
32693 Zestaw 2 akumulatorów i ładowarki 5 2,3
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System kontroli wizyjnej SeeSnake® microDrain™ 
Przekroje od 1¼" do 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)*, długość do 65' (20 m)
Przechodzi przez wiele zagięć pod kątem 90° w większości przewodów ściekowych o przekroju 40 mm. 
* Średnica 3" (75 mm) obowiązuje w przypadku użytkowania wraz z produktem microEXPLORER lub micro CA-300, a średnica 4" (100 mm) w przypadku użytkowania z monitorem SeeSnake.

System kontroli wizyjnej SeeSnake microDrain ma niewielkie rozmiary i zapewnia manewrowość 
podczas kontroli przewodów o małej średnicy i ostrych promieniach skrętu. 

• Lekka i kompaktowa konstrukcja jest o połowę mniejsza od popularnych systemów inspekcji, 
można ją więc łatwo załadować na samochód ciężarowy i przenieść na teren prowadzenia robót. 

• Kompatybilność z wieloma istniejącymi monitorami SeeSnake lub kamerą do kontroli cyfrowej 
micro CA-300.

• Trwała i solidna konstrukcja z zespołem sprężynowym głowicy kamery wykonanym z hartowanej 
stali nierdzewnej, zapewniającym długi okres użytkowania, oraz trwałymi światłami o dużej 
intensywności umożliwiającymi wyjątkowy przegląd.

SeeSnake microDrain 
System D30 i D65S

Funkcje
Idealny do kontroli przewodów o ostrych skrętach, takich jak syfony kanalizacyjne lub syfony typu P. 

Dane techniczne
Głowica kamery............................................ 0.86" (22 mm).
Długość przewodu ........................................ 30' (10 m), 65' (20 m).
Średnica przewodu....................................... 0.33" (8,3 mm).
Wydajność kontrolowanych przewodów ..... od 1¼" to 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm).
Waga ....................................................................8.6 funta (3,9 kg), 9.8 funta (4,4 kg).
Długość......................................................... 13.25" (33,7 cm).
Szerokość ..................................................... 6.6" (16,8 cm).
Wysokość ..................................................... 14.2" (36,1 cm).
Rozdzielczość................................................ 628 x 586.
Prowadnik kulkowy ...................................... 2 w zestawie.
Sonda ........................................................... standardowa z 20-metrowym przewodem microDrain, 512 Hz.
Licznik ........................................................... niedostępny.

Informacje dotyczące zamawiania 

Nr 
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

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

Bęben microDrain 65' (20 m) z sondą
37513 Bęben microDrain D65S (SeeSnake) 9.8 4,4
37518 Bęben microDrain D65S (CA-300) 9.8 4,4
40793 Bęben microDrain D65S/system CA-300 11.1 5,0

Akcesoria
33108 Przewód połączeniowy bębna microDrain do monitorów SeeSnake 0.65 0,31
33113 Przewód połączeniowy bębna microDrain do kamery CA-300 0.65 0,31
35118 Tylko bęben microDrain D30 0.65 0,31
37528 Tylko bęben microDrain D65S 5.3 2,4

(SeeSnake) = bęben zawierający przepychacz kabla i głowicę kamery z przewodem połączeniowym do monitora SeeSnake.

(CA-300) = bęben zawierający przepychacz kabla i głowicę kamery z przewodem połączeniowym do monitora CA-300.

NOWOŚĆ
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System kontroli wizyjnej SeeSnake® microReel™ 
Przekroje od 1½" do 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm)*, długość do 100' (30 m) 
Przechodzi przez zagięcia pod kątem 90° w większości przewodów o przekroju 50 mm. 
* Średnica 4” (100 mm) obowiązuje w przypadku użytkowania wraz z produktem microEXPLORER lub micro CA-300, a średnica 5” (125 mm) w przypadku użytkowania z monitorem SeeSnake.

System kontroli wizyjnej SeeSnake microReel ma niewielkie rozmiary i zapewnia manewrowość 
podczas kontroli przewodów o małej średnicy i ostrych promieniach skrętu. 

• Lekka i kompaktowa konstrukcja jest o połowę mniejsza od popularnych systemów inspekcji, 
można ją więc łatwo załadować na samochód ciężarowy i przenieść na teren prowadzenia robót. 

• Kompatybilność z wieloma istniejącymi monitorami SeeSnake lub kamerą do kontroli cyfrowej 
CA-300.

• Trwała i solidna konstrukcja z zespołem sprężynowym głowicy kamery wykonanym z hartowanej 
stali nierdzewnej, zapewniającym długi okres użytkowania, oraz trwałymi światłami o dużej 
intensywności umożliwiającymi wyjątkowy przegląd.

SeeSnake microReel 
Systemy L100 i L100C

Funkcje
Sztywniejszy przepychacz kablowy niż w modelu microDrain umożliwia kontrolę przewodów  
o długości do 30 m (100')

Dane techniczne
Głowica kamery........................................... 0.98" (25 mm).
Długość przewodu ....................................... 100' (30 m).
Średnica przewodu...................................... 0.27" (6,7 mm).
Wydajność kontrolowanych przewodów .... od 1½" do 4 / 5" (40–100 / 125 mm).
Waga ........................................................... 10.3 funta (4,7 kg).
Długość........................................................ 13.25" (33,7 cm).
Szerokość .................................................... 6.6" (16,8 cm).
Wysokość .................................................... 14.2" (36,1 cm).
Rozdzielczość............................................... 510 x 496.
Prowadnik kulkowy ..................................... 2 w zestawie.
Sonda .......................................................... 512 Hz.
Licznik .......................................................... opcjonalny.

Informacje dotyczące zamawiania 

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

Bęben microReel L100 100' (30 m) z sondą
35138 Bęben microReel L100 (SeeSnake) 10.3 4,7
35148 Bęben microReel L100 (CA-300) 10.3 4,7
40803 Bęben microReel L100 / System CA-300 11.6 5,3

Bęben microReel L100C 100' (30 m) z sondą i licznikiem
35213 Bęben microReel L100C (SeeSnake) 10.3 4,7
35218 Bęben microReel L100C (CA-300)* 10.3 4,7
40813 Bęben microReel L100C / System CA-300* 11.6 5,3

Akcesoria
33108 Przewód połączeniowy bębna microReel do monitora SeeSnake 0.65 0,31
33113 Przewód połączeniowy bębna microReel do monitora CA-300 0.65 0,31
35228 Tylko bęben microReel L100 5.5 2,5
35248 Tylko bęben microReel L100C 5.5 2,5

(SeeSnake) = bęben zawierający przepychacz kabla i głowicę kamery z przewodem połączeniowym do monitora SeeSnake.

(CA-300) = bęben zawierający przepychacz kabla i głowicę kamery z przewodem połączeniowym do monitora CA-300.
* L100C z kamerą micro CA-300 może nie mieć dostatecznego oświetlenia dla 4-calowych rur z żeliwa i ABS.

NOWOŚĆ
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System przemysłowej kamery kontrolnej SeeSnake® nanoReel 
Przekroje od ¾" do 2" (od 20 do 50 mm), wydajność do 85' (25 m) 
Przechodzi przez zagięcia pod kątem 90° w większości przewodów o przekroju 30 mm.

Bęben SeeSnake nanoReel otwiera nowe możliwości kontroli w długich ciągach o małej średnicy. 
Zastosowania, w których można było używać tylko wzierników optycznych, są teraz dostępne do 
kontroli za pomocą bębnów nanoReel. Za pomocą bębnów nanoReel można wykonywać kontrole 
w rurach kotłowych, przewodach zasilających, instalacjach tryskaczowych i szerokim zakresie 
zastosowań specjalistycznych.

• Kamera o małej średnicy i niewielkim promieniu skrętu umożliwia kontrolę przewodów o długości 
do 85' (25 m) i średnicy 1" (25 mm) z ostrymi skrętami. Może przechodzić przez zagięcia pod kątem 
90° w wielu instalacjach rurowych o średnicy 30 mm lub większej.

• Lekka konstrukcja i zwartość umożliwiają łatwy transport i efektywne składowanie urządzenia.
• Wymienne bębny umożliwiają zmianę bębna wewnętrznego w zależności od zastosowania.  

Do wyboru dostępne są:
– L100/L100C – przewody o średnicy od 1½" do 5" (40 - 125 mm) ze sztywniejszym przepychaczem 

kablowym umożliwiajace kontrolę przewodów do 100' (30 m).

– D30 i D65S – małe średnice z ostrymi zakrętami, syfony typu P, syfony kanalizacyjne i przewody 
rurowe basenów o średnicy od 1½" do 4" (40 - 100 mm) i długości do 65' (20 m).

– N85S – przewody o bardzo małej średnicy od ¾" do 2" (20 - 50 mm) z ostrymi zakrętami  
w specjalistycznych zastosowaniach.

Dane techniczne
Głowica kamery.......................................... 0.62" (15,5 mm).
Długość przewodu ...................................... 85' (25 m).
Średnica przewodu..................................... 0.25" (6,3 mm).
Zakres kontrolowanych przewodów .......... od ¾ do 2" (20–50 mm).
Waga .......................................................... 9.5 funta (4,1 kg).
Długość....................................................... 13.25" (33,7 cm).
Szerokość ................................................... 6.6" (16,8 cm).
Wysokość ................................................... 17.5" (44,5 cm).
Rozdzielczość.............................................. 510 x 496.
Prowadnik kulkowy .................................... 2 w zestawie.
Sonda ......................................................... 512 Hz.
Licznik ......................................................... Niedostępny.

Informacje dotyczące zamawiania 

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

40013 Bęben nanoReel N85S (SeeSnake) 9.5 4,1
40003 Bęben nanoReel N85S (micro CA-300) 9.5 4,1
40823 Bęben nanoReel z systemem CA-300 10.8 4,7

(SeeSnake) = bęben zawierający przepychacz kabla i głowicę kamery z przewodem połączeniowym do monitora SeeSnake.

(CA-300) = bęben zawierający przepychacz kabla i głowicę kamery z przewodem połączeniowym do monitora CA-300.

NOWOŚĆ
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Monitor MINPak

Funkcje
• Zasilanie z akumulatora litowo–jonowego – umożliwia 5 godzin pracy ciągłej bez ładowania.
• Interfejs sterowany przyciskami – zapewnia łatwość sterowania diodami świecącymi, 

nadajnikiem, ustawieniami ekranu i funkcjami włączania/wyłączania systemu.
• Wbudowane śledzenie przewodu – umożliwia śledzenie przewodu z popychacza za pomocą 

lokalizatora firmy RIDGID® (wymaga nadajnika firmy RIDGID).

Dane techniczne 
Wyświetlacz ................................ 5.7" kolorowy ekran LCD.
Rozdzielczość............................... 320 x 240.
Źródło zasilania ........................... akumulator litowo-jonowy RIDGID 18 V albo wtyczka zasilania
                                                      prądem przemiennym.
Długość........................................ 14" (35,6 cm).
Szerokość .................................... 7.6" (19,3 cm).
Wysokość .................................... 10" (25,4 cm).
Wyjście........................................ Kompozytowy wyjściowy sygnał wizyjny.
Oświetlenie ................................. diody LED z 10-poziomową regulacją.
Rejestrowanie ............................. dostępne opcjonalne akcesoria do rejestracji.

Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga

230 V funt. kg
32688 Tylko monitor MINIPak 3.9 1,8
32953 Monitor MINIPak z akumulatorem i ładowarką 7.9 3,6
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Cyfrowy monitor rejestrujący CS10

Monitor CS10 łączy twałość właściwą dla produktów firmy RIDGID® z nałatwiejszym w obsłudze 
monitorem rejestracji cyfrowej w branży. Rejestracja za jednym dotknięciem przycisku pozwala 
nagrywać migawki i wideo bezpośrednio na pamięć USB, a następnie przekazać je bezpośrednio 
klinetowi.

• Zapis na pamięć USB pozwala na rejestrację cyfrową w formacie, który klient może odczytać 
na swoim komputerze.

• 12.1-calowy wyświetlacz czytelny w świetle dziennym umożliwia łatwe monitorowanie 
i rejestrowanie kontroli w warunkach jasnego światła zewnętrznego.

• Wbudowane śledzenie przewodu umożliwia śledzenie przewodu z popychacza za pomocą 
lokalizatora firmy RIDGID (wymaga nadajnika firmy RIDGID).

• Wiele trybów rejestracji umożliwiających zapis migawek, rejestrowanie sygnału wizyjnego 
pełnoramkowego i zapisywanie w formacie wizyjnym zubożonym zwanym autorejestracją (małe 
pliki).

• Integracje programowe z oprogramowaniem SeeSnake HQ™ pozwalają dostarczać wyniki 
kontroli w wielu formach, od przekazu online po dyski DVD.

Dane techniczne
Waga ...........................................13 funtów (5,9 kg).
Długość ........................................14.3" (36,3 cm).
Szerokość .....................................11.9" (30,2 cm).
Wysokość.....................................12.4" (31,5 cm).
Ekran ............................................12.1-calowy wyświetlacz LCD czytelny w świetle dziennym.
Rozdzielczość ...............................640 x 480.
Źródło zasilania............................1 lub 2 akumulatory RIDGID 18 V albo wtyczka zasilania 
                                                      prądem przemiennym.
Dźwięk .........................................zintegrowany mikrofon i głośnik.
Wideo ..........................................AVI, 20 kl./sek., 720 x 480.
Obrazy ..........................................JPG, 720 x 480.
Transfer danych ...........................pamięć USB.
Oprogramowanie .........................obejmuje oprogramowanie SeeSnake HQ.

Informacje dotyczące zamawiania 

Nr 
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

39333 Cyfrowy monitor rejestrujący CS-10 13 5,9
39343 Monitor CS-10 z 2 akumulatorami i ładowarką 15.8 7,17

NOWOŚĆ
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Cyfrowy monitor rejestrujący CS1000

Jednostka sterowania kamerą CS1000 to monitor użytkowy umożliwiający cyfrowe rejestrowanie 
i raportowanie kontroli w terenie. Monitor CS1000 oferuje elastyczność potrzebną do pełnego 
wykorzystania zalet technologii rejestracji cyfrowej.

Funkcje
Zapis odczytu umożliwia generowanie i dostarczanie pełnego raportu w terenie wraz ze 
zintegrowanym metrażem kontroli i opisami.

12.1-calowy wyświetlacz czytelny w świetle dziennym umożliwia łatwe monitorowanie 
kontroli w warunkach jasnego światła zewnętrznego.

Wbudowane śledzenie przewodu umożliwia śledzenie przewodu z popychacza za pomocą 
lokalizatora firmy RIDGID® (wymaga nadajnika firmy RIDGID).

Trzy tryby rejestracji pozwalają przechwytywać cyfrowe obrazy statyczne, sygnał wizyjny 
pełnoramkowy i skompresowany sygnał wizyjny w formacie zwanym autorejestracją (dla mniejszych 
plików wideo).

Zintegrowana klawiatura do zapisywania uwag i informacji o kontroli i kliencie. Klawiatura jest 
dostępna w formacie QWERTY lub AZERTY.

Oprogramowanie SeeSnake HQ™ (w zestawie) pozwala dostarczać raporty na wiele różnych 
sposobów, od przekazu online po dyski DVD.

• Ten wydajny pakiet oprogramowania umożliwia raportowanie i dostarczanie wyników kontroli.
• Wystarczy zaimportować wyniki kontroli z monitora CS1000 na pamięć USB za pośrednictem 

oprogramowania SeeSnake HQ.
• Możliwość edycji wideo i obrazów statycznych.
• Wypalanie obrazów cyfrowych na dyski DVD.
• Opracowywanie szczegółowych raportów z prac.
• Publikowanie, edycja i udostępnianie raportów.

Dane techniczne
Waga ............................................14.75 funta (6,7 kg).
Długość.........................................14.3" (36,3 cm).
Szerokość .....................................11.9" (30,2 cm).
Wysokość .....................................12.4" (31,5 cm).
Ekran.............................................12.1-calowy wyświetlacz LCD czytelny w świetle dziennym.
Rozdzielczość................................640 x 480.
Źródło zasilania ............................1 lub 2 akumulatory RIDGID 18 V albo wtyczka zasilania prądem
                                                      przemiennym.
Dźwięk ..........................................zintegrowany mikrofon i głośniki.
Wideo ...........................................AVI, 20 kl./sek., 720 x 480.
Obrazy...........................................JPG, 720 x 480.
Transfer danych ............................pamięć USB.

Informacje dotyczące zamawiania 

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

33058 Cyfrowy monitor rejestrujący CS1000 z klawiaturą QWERTY 14.75 6,7
33063 Monitor CS1000 z klawiaturą QWERTY , 2 akumulatorami i 1 ładowarką 20.75 9,4
34873 Cyfrowy monitor rejestrujący CS1000 z klawiaturą AZERTY 14.75 6,7
34918 Monitor CS1000 z klawiaturą AZERTY, 2 akumulatorami i 1 ładowarką 20.75 9,4

NOWOŚĆ
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Funkcje
Interfejs laptopa LT1000 umożliwia wykorzystanie mocy i elastyczności laptopa podczas pracy z 
kamerami do kontroli ścieków i bębnami SeeSnake Mini lub Standard. Umożliwia wykorzystanie 
laptopa jako jednostki sterowania kamerą, co daje dodatkowe możliwości monitorowania, 
rejestrowania, przechowywania i komunikacji.

Maksymalna elastyczność rejestrowania, monitorowania i raportowania. Pozwala wykorzystać 
moc laptopa do monitorowania, rejestrowania i komunikacji.

Płytka operatora z czystymi klawiszami pozwala trzymać ręce w rękawicach z dala od klawiatury 
laptopa podczas obsługi kamery i rejestrowania danych w trakcie kontroli.

Swoboda zasilania akumulatorem pozwala wykonywać kontrole niezależnie od dostępu do źródła 
prądu przemiennego.

System stabilizacji laptopa umożliwia zabezpieczenie i stabilizację laptopa i bębna w celu ich 
ochrony w terenie (tylko pełny interfejs LT1000).

Dane techniczne
Zasilanie ......................... akumulator litowy 18 V lub wtyczka zasilania prądem przemiennym. 
Wyjścia........................... strumieniowanie wideo przez USB, RCA wideo i audio.
Sterowanie ..................... sonda, lampki, rejestrowanie, obrót obrazu itp.

LT1000
Pełny system LT1000 jest mocowany bezpośrednio na bębnie SeeSnake Mini lub Standard, co pozwala 
utworzyć piętrową, stabilną platformę przy użyciu jednoprzewodowego interfejsu.

Kompatybilność .............. wszystkie bębny SeeSnake Mini lub Standard.
Zawartość zestawu ........ oprogramowanie do monitorowania/rejestrowania SeeSnake HQ™, 
                                         zestaw montażowy kołowy, kabel USB o długości 6' (1,8 m), 4 wysięgniki 
                                         kołowe (zapewniające stabilność), przewód zasilania prądem przemiennym.
LT1000M
LT100M to oddzielny interfejs umożliwiający połączenie z bębnem SeeSnake.

Kompatybilność .............. wszystkie bębny SeeSnake.
Zawartość zestawu ........ oprogramowanie do monitorowania/rejestrowania SeeSnake HQ, przewód
                                           USB o długości 3' (90 cm), rama Micro Frame, przewód zasilania prądem 
                                           zmiennym.
Informacje dotyczące zamawiania 

Nr 
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

35978 System interfejsu laptopa LT1000 6 2,7
35988 LT1000 z akumulatorem i zestawem ładowarki 7.35 3,3
36658 System interfejsu laptopa LT1000M 4.7 2,1
36668 LT1000M z akumulatorem i zestawem ładowarki 6.05 2,7

Cyfrowy interfejs laptopa SeeSnake
®

LT1000

LT1000M

Interfejs laptopa  
SeeSnake LT1000

NOWOŚĆ
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Oprogramowanie kontroli cyfrowej SeeSnake HQ™

SeeSnake HQ to wydajne instalowane oprogramowanie do monitorowania i rejestrowania danych 
kontroli cyfrowej oraz do zarządzania nimi w terenie. Zarejestrowane i udokumentowane wyniki 
kontroli można wypalić na płycie DVD lub skopiować do pamięci USB.

Monitorowanie i rejestrowanie
• Możliwość użycia laptopa jako wyświetlacza kontrolnego z dużym ekranem.
• Nagrywanie wideo i obrazów bezpośrednio na twardy dysk.
• Rejestrowanie obserwacji i sterowanie kamerą kontrolną przy użyciu laptopa.

Raportowanie
• Dokumentowanie obserwacji i tworzenie raportów z wyników kontroli.
• Przechowywanie szczegółów zadania, w tym informacji o kontaktach, obserwacji, zaleceń i uwag.
• Możliwość dostosowania wyglądu raportów do potrzeb firmy.

Dostawa
• Możliwość wypalania dysków DVD dla klientów lub przekazywania im danych na pamięci USB.

Monitorowanie i zapis kontroli. Wzmocnienie i edycja przechwyconego nagrania.

Generowanie szczegółowych raportów w terenie.
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Ręczne kamery kontrolne

Istnieje wiele przestrzeni i komponentów, które są poza zasięgiem wzroku. W wielu przypadkach 
potrzeba więcej czasu na zlokalizowanie problemu niż jego naprawienie. Linia ręcznych kamer do 
kontroli wizualnej RIDGID® eliminuje zgadywanie i skraca czas potrzebny do wykrycia i zdiagnozowania 
problemów w nieosiągalnych miejscach. Niezależnie od tego, czy chodzi o popękany wymiennik ciepła, 
rozsadzony przewód hydrauliczny, zawiłą instalację, czy kontrolę jakości części, firma RIDGID może 
zaoferować kamerę inspekcyjną spełniającą określone potrzeby.

Wszystkie ręczne kamery inspekcyjne RIDGID składają się z właściwej kamery i źródła światła 
zamocowanych na końcu elastycznego przewodu o długości 90 cm (3'). Ten przewód można zginać i 
skręcać w większości niedostępnych miejsc. Kamera przesyła obrazy na żywo do wyraźnego cyfrowego 
wyświetlacza ciekłokrystalicznego, który umożliwia szczegółowe kontrole wizualne w trudnych do 
dosięgnięcia miejscach.

Tabela porównawcza micro CA-25 micro CA-100 micro CA-300
Rozmiar ekranu 2.4" 3.5" 3.5"

Średnica kamery 0.7" (17 mm) 0.7" (17 mm) 0.7" (17 mm )
Oświetlenie 4 diody LED 4 diody LED 4 diody LED

Długość przewodu 3' (90 cm) – stała Od 3' (90 cm ) do 30' (9 m) Od 3' (90 cm ) do 30' (9 m)

Wodoszczelność Kamera i przewód Kamera i przewód Kamera i przewód
Źródło zasilania 4AA 4AA Akumulator litowo-jonowy  

3.7 V i zasilacz prądu 
zmiennego 5 V, 1,5 A

Ładowarka Nie Nie Tak
Gniazdo karty SD Nie Nie Tak, karta SD 4 GB w zestawie

Pamięć wewnętrzna Nie Nie Tak, 235 MB
Rejestrowanie obrazów / 

wideo / dźwięku
Nie Nie Tak

Port USB Nie Nie Tak
Wyjściowy sygnał wizyjny Tak Tak Tak

Zoom Nie Nie Tak
Obrót obrazu Tak, 2 x 180° Tak, 4 x 90° Tak, 4 x 90°

Skrzynka Z twardego plastiku Z twardego plastiku Z twardego plastiku
Hak, magnes i lusterko Tak Tak Tak
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Kamera inspekcyjna micro CA-25

Nowa, kompaktowa ręczna kamera inspekcyjna RIDGID® micro CA-25 z zamontowaną głowicą modułu 
obrazowego o średnicy 17 mm nadaj się do podstawowych prac kontrolnych o krótkim zasięgu. 

Kamera micro CA-25 jest wyposażona w aluminiową głowicę modułu obrazowania o średnicy 
17 mm oraz 4 bardzo jasne diody świecące, dzięki którym wyświetla najwyższej jakości obrazy na 
swoim kolorowym ekranie ciekłokrystalicznym o przekątnej 2.4". Ponadto oferuje wyjście wideo do 
przesyłania obrazów na żywo do urządzeń zewnętrznych oraz funkcję cyfrowego obracania obrazów 
o 180°, która pozwala uzyskać pionowe obrazy. W twardej plastikowej walizce oprócz micro CA-25 
dostarczany jest hak, magnes, lusterko i przewód RCA. 

Dane techniczne
• Wyświetlacz ........................kolorowy ekran LCD o przekątnej 2.4" (rozdzielczość 480 x 234).
• Głowica kamery ...................aluminiowa konstrukcja o średnicy 17 mm.
• Oświetlenie .........................4 regulowane diody LED.
• Zasięg przewodu .................3' (90 cm) (stały).
• Obrót obrazu ........................2 x 180°.
• Wyjście wideo .....................przewód RCA o długości 3' (90 cm) (w zestawie).
• Wodoszczelność ..................kamera i przewód, do 3' (90 cm).
• Zródło zasilania ...................4 baterie AA.
• Końcówki do mocowania ....lusterko, hak i magnes.
• Waga ...................................1.5 funta (0,68 kg).

Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

40043 Kamera inspekcyjna micro CA-25 1.5 0,68

NOWOŚĆ
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Kamera inspekcyjna micro CA-100

Now kamera inspekcyjna RIDGID® micro CA-100, następca modelu SeeSnake®, umożliwia bardziej 
szczegółowe kontrole wizyjne w nawet trudniej dostępnych miejscach. Jej wygodna konstrukcja 
z uchwytem pistoletowym, przyrządy sterownicze obsługiwane jedną ręką i duży ekran ułatwiają 
uzyskanie widoku w nawet najciaśniejszych miejscach. Kamera micro CA-100 jest standardowo 
wyposażona w głowicę z anodyzowanego aluminium o średnicy 0.7" (17 mm) i cztery super jasne 
diody LED, które zapewniają widok w najciemniejszych obszarach. Łatwy obrót aktywnego obrazu 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pozwala uzyskać widok w dowolnej sytuacji. 
Dzięki dostępnym akcesoriom 6 mm kamera inspekcyjna micro CA-100 umożliwa serwisowanie 
i identyfikację problemów w większej liczbie miejsc. Kamera inspekcyjna RIDGID micro CA-100 
dostarcza rozwiązań kiedykolwiek i gdziekolwiek są potrzebne.

Dane techniczne
• Wyświetlacz ........................kolorowy ekran LCD o przekątnej 3.5" (rozdzielczość 320 x 240).
• Głowica kamery ...................aluminiowa konstrukcja o średnicy 17 mm.
• Oświetlenie .........................4 regulowane diody LED.
• Zasięg przewodu ................. 3' (90 cm) przedłużalny do 30' (9 m) przy użyciu opcjonalnych 

przedłużaczy optycznych.
• Obrót obrazu ........................4 x 90°.
• Wyjście wideo .....................przewód RCA o długości 3' (90 cm) (w zestawie).
• Wodoszczelność ..................kamera i przewód do 10' (3 m) pod warunkiem prawidłowego złożenia.
• Zródło zasilania ...................4 baterie AA.
• Końcówki do mocowania ....lusterko, hak i magnes.
• Waga ...................................1,7 funta (0.76 kg).

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

36738 Kamera inspekcyjna micro CA-100 1.7 0,76
37103 Zapasowy moduł obrazowania 17 mm 0.7 0,3
37098 Moduł obrazowania 6 mm z 1-metrowym przewodem 0.24 0,1
37093 Moduł obrazowania 6 mm z 4-metrowym przewodem 0.9 0,4
31128 Uniwersalny przedłużacz przewodu, 3" (90 cm) 0.75 0,3
37113 Uniwersalny przedłużacz przewodu, 6" (180 cm) 1.5 0,68

NOWOŚĆ
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Kamera inspekcyjna micro CA-300

Dzięki nowej kamerze inspepecyjnej RIDGID® micro CA-300, następcy modelu microEXPLORER® 
dokumentacja jest jeszcze łatwiejsza. Można rejestrować obrazy i nagrania problemów w trudnych do 
dosiągnięcia miejscach oraz zapisywać je w pamięci wewnętrznej (235 MB) lub dołączonej karcie SD 
o pojemności 4 GB. Wygodna konstrukcja z uchwytem pistoletowym, duży ekran i odporna głowica 
kamery z anodyzowanego aluminium z czterema jasnymi diodami LED ułatwiające wykrywanie i 
diagnozowanie problemów w nieosiągalnych miejscach. Udoskonalone cechy, takie jak obrót obrazu i 
zoom cyfrowy, pozwalają uzyskać doskonały widok. Poza wymiennym akumulatorem litowo-jonowym 
3.7 V, kamera micro CA-300 może być również zasilana dołączonym do zestawu zasilaczem prądu 
zmiennego, który idealnie nadaje się do długotrwałych (ściekowych) prac kontrolnych lub po prostu w 
przypadku wyczerpania akumulatora.

Dane techniczne
• Wyświetlacz ........................kolorowy ekran LCD o przekątnej 3,5" (rozdzielczość 320 x 240).
• Głowica kamery ...................aluminiowa konstrukcja o średnicy 17 mm.
• Oświetlenie .........................4 regulowane diody LED.
• Zasięg przewodu .................3' (90 cm) przedłużalny do 30' (9 m) przy użyciu opcjonalnych

                                             przedłużaczy optycznych.
• Wyjście wideo .....................przewód RCA o długości 3' (90 cm) (w zestawie).
• Wodoszczelność ..................kamera i przewód do 10' (3 m) pod warunkiem prawidłowego złożenia.
• Źródło zasilania....................3,7-woltowy akumulator litowo-jonowy / 5-woltowy zasilacz 

                                              prądu zmiennego. 
• Obrazy/Wideo ......................JPEG / AVI (rozdzielczość 640 x 480).
• Obrót obrazu ........................4 x 90˚. 
• Zoom cyfrowy:  ....................Tak.
• Pamięć wewnętrzna ............Tak, 235 MB.
• Karta SD .............................. do 32 GB (karta o pojemności 4 GB w zestawie).
• Mikrofon ..............................Tak, zintegrowany.

Głośnik .................................Tak, zintegrowany.
Słuchawki ............................Tak, w zestawie.

• Końcówki do mocowania ....lusterko, hak i magnes.
• Waga ...................................1,7 funta (0.76 kg).

Nr 
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

40613 Kamera inspekcyjna micro CA-300 5.5 2,5
37103 Zapasowy moduł obrazowania 17 mm 0.7 0,3
37098 Moduł obrazowania 6 mm z 1-metrowym przewodem 0.24 0,1
37093 Moduł obrazowania 6 mm z 4-metrowym przewodem 0.9 0,4
31128 Uniwersalny przedłużacz przewodu, 90 cm (3") 0.75 0,3
37113 Uniwersalny przedłużacz przewodu, 180 cm (6") 1.5 0,68
37083 Akumulator litowo jonowy do kamery micro CA-300, 3.7 V 0.24 0,1
37088 Ładowarka do kamery micro CA-300, 230 V 0.24 0,1
37123 Hak/magnes/lusterko do kamery micro CA-300 0.24 0,1
40453 Zasilacz do kamery micro CA-300 0.24 0,1

Obecnie dla modeli micro CA-300 i micro CA-100 
dostępna jest 6-milimetrowa głowica modułu 
obrazowania z 1-metrowym  lub 4-metrowym 
przewodem (patrz strona 11.20).

NOWOŚĆ
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Dodatkowa głowica modułu obrazowania o średnicy 6 mm

• Niemal jedna trzecia rozmiaru standardowej głowicy kamery.
• Umożliwia szczegółowe kontrole w bardzo ograniczonych przestrzeniach.
• 4 diody świecące zapewniają wyraźne obrazy.
• W pełni elastyczne przewody umożliwiają łatwą nawigację.
• Aluminiowa konstrukcja o pięknej linii nadaje się do zastosowań w wymagających warunkach.
• Kompatybilna z modelami: RIDGID® micro CA-100, micro CA-300, microEXPLORER i SeeSnake micro.

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

37098 Moduł obrazowania 6 mm z 1-metrowym przewodem 0.24 0,1

37093 Moduł obrazowania 6 mm z 4-metrowym przewodem 0.9 0,4

Wyposażenie opcjonalne
Głowica modułu obrazowania o średnicy 6 mm

Adapter cyfrowy SeeSnake®

Najszybszy i najłatwiejszy sposób przejścia na zapis cyfrowy. 

Dzięki zestawowi kamery RIDGID® microEXPLORER lub cyfrowej kamery inspekcyjnej micro CA-300 
oraz adaptera cyfrowego SeeSnake można natychmiast dodać funkcje rejestrowania obrazów i nagrań 
cyfrowych oraz dodatkowy ekran odtwarzania do istniejącego monitora do kontroli ścieków.

Funkcje
• Łatwa rejestracja cyfrowa. Wystarczy podłączyć adapter cyfrowy SeeSnake do kamery 

microEXPLORER lub kamery inspekcyjnej micro CA-300 oraz monitora SeeSnake, aby rozpocząć 
nagrywanie.

• Kompatybilność w szerokim zakresie. Adaptera można używać z dowolnym monitorem SeeSnake  
z gniazdkiem wyjścia sygnału wizyjnego.

• Szybka i łatwa obsługa. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby rozpocząć rejestrowanie obrazów 
nieruchomych i wideo. 

Dane techniczne
Wideo1 ....................AVI (320 x 240).
Obrazy1 ...................JPEG (1280 x 1024).
Dźwięk2 ...................Tak.
Złącze  ....................męskie RCA.
Długość...................6' (1,8 m).
1 Wymaga kamery microEXPLORER lub CA-300.

2 Wymaga dodatkowego komponentu audio memo dla kamery microEXPLORER.

Nr 
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

34953 Adapter cyfrowy SeeSnake 0.6 0,27
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Bezdotykowy termometr na podczerwień micro IR-100

Pomiar temperatury zużywalnych części w ramach 
konserwacji prewencyjnej

Pomiar sprawności rozpraszania ciepła w celu wykrycia i 
zlokalizowania strat ciepła w systemach przepływowych

Sprawdzanie bezpieczników lub wyłączników pod 
kątem przegrzania, które może być spowodowane przez 
przeciążone obwody.

Termometr bezdotykowy na podczerwień RIDGID® micro IR-100 umożliwia proste, szybkie i 
dokładne odczyty temperatury powierzchni za pomocą jednego przycisku. Wystarczy tylko 
nacisnąć spust i skierować podwójne, niezwykle ostre lasery klasy II na powierzchnię 
pomiaru. Termometr micro IR-100 pozwala na natychmiastowy pomiar temperatury na 
wyraźnym i łatwym do odczytania wyświetlaczu ciekłokrystalicznym z podświetleniem. 
Oprócz wielu innych zastosowań ten wytrzymały, poręczny instrument umożliwia dostawcy 
diagnozowanie problemów z ogrzewaniem i wentylacją, przeprowadzanie monitoringu 
prewencyjnego silników i układów elektrycznych, usuwanie usterek w oddzielaczach skroplin 
i szybką kontrolę bezpieczników lub wyłączników pod kątem przegrzewania bez konieczności 
kontaktu.

• Niezwykle ostre podwójne lasery klasy II z łatwością oświetlają powierzchnię pomiaru.
• Ergonomiczny uchwyt pistoletowy z chropowatą formą zapewnia solidny uchwyt w nawet 

najsurowszym środowisku przemysłowym.
• Współczynnik odległości 20:1 umożliwia dokładniejsze pomiary z długich dystansów.
• Alarmy wizualne i dźwiękowe szybko powiadamiają o temperaturach poza ustawionymi 

zakresami.
• Jasny wyświetlacz z podświetleniem, który można przełączać w słabo oświetlonych 

miejscach.
• Trójnóg umożliwiający powtarzalne, dokładne pomiary temperatury.

Dane techniczne
• Zakres temperatur .............................od -50º do 800ºC (od -59º do 1472ºF).
• Dokładność pomiaru ..........................-50°C ~20°C (-58°F ~68°F);
 ±2.5°C (4.5°F); 
 20°C ~ 800°C (68°F ~1472°F); 
 ±1.0% lub ±1.0°C (1.8°F).
• Czas reakcji ........................................<150 ms.
• Wyświetlanie temperatury................bieżąca temperatura, maks. temperatura.
• Jednostki pomiaru .............................stopnie Celsjusza i Fahrenheita.
• Zasilanie ............................................bateria (1 x 9 V).

Informacje dotyczące zamawiania

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu Opis

Waga Std. 
Opakowaniefunt. kg

36153 micro IR-100 Bezdotykowy termometr na podczerwień 0.5 0,2 1

NOWOŚĆ
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Wykrywacz gazów palnych micro CD-100 RIDGID® pozwala łatwo i szybko wykonywać odczyty 
w celu stwierdzenia obecności gazów palnych. Wykrywa metan, propan, butan, etanol, 
amoniak, wodór i wiele innych gazów palnych. Dzięki regulowanej czułości można w kilka 
sekund wykryć nawet niskie poziomy gazów.

Wykrywacz gazów micro CD-100 firmy RIDGID umożliwia wykonanie prawidłowych instalacji 
gazowych oraz kontroli dla potrzeb konserwacji i napraw, a także szybko wykrywa przecieki 
gazów palnych.

• Odporna ergonomiczna konstrukcja sprawia, że urządzenie jest łatwe w obsłudze,  
a jednocześnie mocne.

• Technologia Tri-Mode Detection™ oferuje operatorowi elastyczność wyboru alarmu 
wizualnego, dźwiękowego lub wibracyjnego stosownie do środowiska pracy.

• Ustawienia regulowanej czułości umożliwiają precyzyjne lokalizowanie przecieków  
jednym przyciskiem.

• Elastyczny próbnik o długości 40 cm (16") umożliwia lokalizację i wykrycie przecieku  
w trudnych do osiągnięcia i zamkniętych przestrzeniach.

• Czujnik wymieniany przez użytkownika pozwala wydłużyć czas sprawności  
i skrócić czas napraw.

Dane techniczne
• Zakres wykrywania.......................od 0 do 6400 ppm (metan).
• Czułość alarmowa ........................40 ppm (metan).
• Kalibracja ......................................automatyczna.
• Alarmy ..........................................wizualny, słyszalny, wibracyjny.
• Zasilanie .......................................baterie (4 x AA).

Informacje dotyczące zamawiania

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu Opis

Waga Std. 
Opakowaniefunt. kg

36163 micro CD-100 Czujnik gazów palnych 1.0 0,45 1

31948 CD-100 RS Zamienny czujnik – – 1

Wykrywane gazy
Powszechnie stosowane mieszanki, 
które mogą zawierać lub emitować 

więcej niż jeden z poniższych gazów
Metan Gaz ziemny*

Rozcieńczalniki do farb
Rozpuszczalniki przemysłowe
Płyny do czyszczenia na sucho

Benzyna

* Gaz ziemny zazwyczaj ma wysoką 
zawartość metanu i niską zawartość 

propanu i innych gazów.

Wodór
Tlenek węgla

Propan
Etylen
Etan

Heksan
Izobutan
Benzen
Izobutan
Etanol

Aldehyd octowy
Toluen

P-ksylen
Amoniak

Siarkowodór

Wykrywacz gazów palnych micro CD-100

Urządzenia micro CD-100 można 
używać do wykrywania gazów 
podczas konserwacji zakładów i 
budynków

Idealne narzędzie dla 
wykonawców w pracach 
instalacyjnych oraz ogrzewnictwie, 
wentylacji i klimatyzacji

To narzędzie jest nieocenione dla 
pracowników firm zajmujących się 
instalacją uzbrojenia i serwisantów

NOWOŚĆ
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Dalmierz laserowy micro LM-100

Dalmierz laserowy RIDGID® micro LM-100 umożliwia proste, szybkie i dokładne odczyty 
odległości za pomocą jednego przycisku. Wystarczy nacisnąć przycisk pomiaru, aby włączyć 
niezwykle ostre lasery klasy II, wycelować urządzenie w mierzony punkt i nacisnąć przycisk 
pomiaru ponownie. Odczyt odległości pojawi się na łatwym do odczytania wyświetlaczu LCD. 
Ten odporny, zwarty i przenośny przyrząd pozwala profesjonalistom szybko określić bieżące 
odległości do celów ofertowych, długłość ciągu rur, miejsca usterek na linii oraz odstępy 
zgodne z przepisami.

• Niezwykle ostre lasery klasy II wyraźnie podświetlają mierzony punkt.
• Wyjątkowy zasięg pomiaru odległości umożliwia dokładne pomiary do 50 m (164 stóp).
• Regulowane zespoły pozwalają na natychmiastowy odczyt w metrach, stopach lub calach.
• Jasny wyświetlacz z podświetleniem umożliwia stosowanie przyrządu w słabo 

oświetlonych miejscach.
• Szybkie i dokładne obliczenia w terenie.
• Wyświetlanie maksymalnie trzech ostatnich pomiarów, zapis ostatnich 20 pomiarów.
• Chropowata forma zapewnia solidny uchwyt w nawet najsurowszych środowiskach 

przemysłowych.

Dane techniczne
• Dokładność pomiaru ...................................1/16 cala (±1,5 mm).
• Zasięg .........................................................164 stopy (50 m).
• Jednostki pomiaru ......................................metry, cale, stopy.
• Obliczenia ...................................................obliczenia powierzchniowe, objętościowe 
  i pośrednie.
• Zasilanie .....................................................baterie (2 x AAA).
• Klasa szczelności ........................................IP 54.

Informacje dotyczące zamawiania

Nr 
katalogowy

Nr 
modelu Opis

Waga Std. 
Opakowaniefunt. kg

36158 micro LM-100 Dalmierz laserowy 0.5 0,2 1

NOWOŚĆ
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Znajdź sondy/radiolatarnie Połącz bezpośrednio z przewodami uzbrojenia Znajdź plastikową rurę za pomocą 
integralnego śledzenia przewodu

Wyindukuj sygnał, aby 
zlokalizować uzbrojenie

Urządzenia do lokalizacji

Nadajniki RIDGID® – pozwalają precyzyjnie śledzić uzbrojenie poprzez zastosowanie sygnału za pomocą nadajnika przewodowego RIDGID. 
Wszystkie nadajniki oferują opcje wielorakiej częstotliwości i mogą nadawać sygnał poprzez połączenie bezpośrednie i indukcję. Silne nadajniki o mocy 
5 i 10 W emitują silny signał ułatwiający lokalizację.

SeekTech ST-33Q SeekTech ST-510 SeekTech ST-305

26563 21953 21948
STRONA NR 11.28 11.29 11.29
Maks. moc wyjściowa +5W** 10W 5W
Wyświetlacz cyfrowy Tak Tak Nie
Częstotliwości śledzenia przewodów Wszystkie do 93 kHz 5* 4
Częstotliwości indukcyjne 2 5* 3
Jednoczesne nadawanie 2 częstotliwości liniowych Nie Nie Tak
Masa z bateriami 11.1 funta (5,0 kg) 9 funtów (4,1 kg) 2.5 funta (1,2 kg)
* Nadajnik ST-510 można również ustawić do częstotliwości używanych przez sprzęt innych producentów. 
** Po podłączeniu modelu ST-33Q do zewnętrznego źródła zasilania lub włożeniu akumulatorków w trybie łączenia bezpośredniego osiągana moc wyjściowa znamionowa 
wynosi maks. 10 watów.

Odbiorniki RIDGID® – odbiorniki lokalizujące firmy RIDGID są wyposażone w łatwy w użyciu wyświetlacz odwzorowania wizualnego, który umożliwia 
pewną lokalizację przewodów uzbrojenia oraz sond/radiolatarni. Wspólnie z kamerą SeeSnake wyposażoną w nadajnik sondy urządzenia te umożliwiają 
lokalizowanie głowicy kamery podczas kontroli, a wspólnie z nadjnikiem przewodowym lokalizowanie podziemnego uzbrojenia. Lokalizatory te mogą 
również lokalizować powierzchniowe sondy pływakowe i nadajniki zdalne przymocowane do popychacza lub przewodu kanałowego.

SeekTech®SR-60 SeekTech SR-20 NaviTrack Scout®

30123 21943 19243
STRONA NR 11.27 11.26 11.30
Wszechkierunkowy wyświetlacz odwzorowania Tak Tak Tak
Częstotliwości ustalane przez użytkownika Tak, do 93 kHz Tak, do 35 kHz Nie
Liczba aktywnych częstotliwości śledzenia przewodów Wszystkie do 93 kHz Wszystkie do 35 kHz 3
Częstotliwości sondy Wszystkie do 93 kHz Wszystkie do 35 kHz 4
Szukanie pasywne Omni-Seek 

(przeszukuje wszystkie pasywne 
zakresy jednocześnie)

Omni-Seek 
(przeszukuje wszystkie pasywne 

zakresy jednocześnie)

50/60 Hz

Głębokość Ciągła Ciągła Przycisk
Masa z bateriami 5.1 funta (2,3 kg) 3.5 funta (1,6 kg) 3 funty (1,4 kg)
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Lokalizatory przewodów uzbrojenia SeekTech®

Duże wyświetlacze odbiorników SeekTech dostarczają informacji potrzebnych do szybkiej, dokładnej i pewnej lokalizacji.

Przewód docelowy

Bieżąca siła/Kąt sygnału

Siła sygnału

Strzałki prowadzące w lewą/prawą stronę

Głębokość/Odległość

Sygnał zbliżeniowy

Działanie
Wyświetlacz odwzorowania umożliwia dobrą lokalizację sygnału i identyfikuje zniekształcenie w zagęszczonych obszarach za 
pomocą:

• Linii docelowej – prowadzi operatora wzdłuż przewodu i pokazuje zmiany kierunku.

• Strzałki prowadzące w lewo/w prawo – kierują operatora do uzbrojenia docelowego.

• Sygnał zbliżeniowy i siła sygnału – pomagają operatorowi ustawić lokalizator bliżej celu, co pozwala ustalić bardziej 
wiarygodne lokalizacje.

Pozostałe funkcje
• Głębokość ciągła – zwiększa wydajność, wskazując zmiany głębokości w czasie rzeczywistym.

• Omni–Seek® – zwiększa dokładność i sprawność podczas wyszukiwania w trybie pasywnym. Ciągle wyszukuje moc bierną i 
pasma radiowe w celu zlokalizowania i ominięcia nieznanych przewodów metalowych.

• Częstotliwości ustalane przez użytkownika – w odbiornikach SeekTech firmy RIDGID można skonfigurować  
do 30 częstotliwości definiowanych przez użytkownika. 

– Lokalizator SeekTech SR–60 można nastawić na dowolną częstotliwość w zakresie od 10 do 93.000 Hz, co czyni go 
odbiornikiem uniwersalnym. 

– Lokalizator SeekTech SR–20 można nastawić na dowolną częstotliwość w zakresie od 10 do 35.000 Hz.

Porównanie funkcji

Lokalizator SR-20 Lokalizator SR-60 Konwencjonalny

Wszechkierunkowy wyświetlacz odwzorowania Tak Tak Nie
Częstotliwości ustalane przez użytkownika 
(częstotliwości konkurencji)

Tak – do 35 kHz Tak – do 93 kHz Ograniczone lub brak

Omni-Seek®

(jednoczesne śledzenie wielu przewodów)
Tak –  

wszystkie pasywne pasma jednocześnie
Tak –  

wszystkie pasywne pasma jednocześnie
Nie

Głębokość Ciagła Ciagła Przycisk lub triangulacja
Bieżący pomiar Ciagła Ciagła Przycisk i średnia
Informacja o zniekształceniu na jednym ekranie Tak Tak Nie
Simultrace™

(jednoczesne sondowanie i śledzenie przewodu)
Nie Tak Nie

Naprowadzanie stereo (za pomocą słuchawek) Nie Tak Nie
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Lokalizator SeekTech® SR-20
Lekki, a jednocześnie odporny odbiornik dostarczający wszystkich informacji potrzebnych  
do szybszej i dokładniejszej lokalizacji.

Łatwe w użyciu
• Przewód docelowy i strzałki prowadzące szybko identyfikują zniekształcenie.
• Sygnał zbliżeniowy i siła sygnału pomagają w lokalizacji w trudnych miejscach.
• Możliwość śledzenia dowolnej częstotliwości w zkaresie od 10 do 35.000 Hz.

Dane techniczne lokalizatora SR-20
Częstotliwości śledzenia  
aktywnych przewodów*.................................128 Hz, 1 kHz, 8 kHz i 33 kHz.
Śledzenie mocy biernej ..................................50 Hz, 60 Hz, szerokość pasma <4 kHz.
Śledzenie pasywnego pasma radiowego ......4–15 kHz, 15–36 kHz.
Częstotliwości sondy....................................... 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 
 8 kHz, 16 kHz i 33 kHz.
Źródło zasilania ..............................................4 baterie C.
Trwałość akumulatora ....................................około 16 godzin.
Waga ..............................................................3.5 funta (1,6 kg).
Spełnia wymagania norm FCC i EN 55022 dla urządzeń klasy A.
* Zdefiniować można 30 częstotliwości własnych w zakresie od 10 do 35.000 Hz.

Wyposażenie standardowe
• Twarda plastikowa walizka.
• Znaczniki powierzchniowe i zacisk. 
• Płyta DVD z instrukcją. 
• Instrukcja obsługi. 
• 4 baterie typu C (alkaliczne).
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

21943 Lokalizator przewodów SeekTech SR-20 3.5 1,6
22173 Skrzynka na lokalizator SR-20 5 2,2
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Lokalizator SeekTech® SR-60
Najszybszy, najłatwiejszy w obsłudze i najbardziej uniwersalny z dostępnych lokalizatorów.

Wszechstronność
• Możliwość śledzenia dowolnej częstotliwości w zkaresie od 10 do 93.000 Hz.
• Możliwość równoczesnego śledzenia przewodów pod napięciem i sond (aktywnych 

radiolatarni). 
• Łatwość użycia i dokładność lokalizatora SR-20, ale przy użyciu WSZYSTKICH możliwych do 

zlokalizowania częstotliwości. 
Lokalizator SR-60 umożliwia szybkie i wiarygodne lokalizowanie nawet w trudnych 
warunkach (słabe przewodniki, kiepskie warunki glebowe, słabe uziemienie itp.)

Dane techniczne lokalizatora SR-60
Częstotliwości śledzenia  
aktywnych przewodów**..................................128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 
 51 kHz i 93 kHz.
Śledzenie mocy biernej ..................................50 Hz, 60 Hz, szerokość pasma <4 kHz.
Śledzenie pasywnego pasma radiowego ......4–15 kHz, 15–36 kHz.
Częstotliwości sondy**..................................16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 
 8 kHz, 16 kHz i 33 kHz.
Źródło zasilania ..............................................4 baterie C.
Trwałość akumulatora ....................................około 16 godzin.
Waga ..............................................................5.1 funta (2,3 kg).
Spełnia wymagania norm FCC i EN 55022 dla urządzeń klasy A.
** Zdefiniować można 30 częstotliwości własnych w zakresie od 10 do 93.000 Hz.

Wyposażenie standardowe
• Twarda plastikowa walizka.
• Znaczniki powierzchniowe i zacisk. 
• Płyta DVD z instrukcją. 
• Instrukcja obsługi. 
• 4 baterie typu C (alkaliczne).
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

30123 Lokalizator przewodów SeekTech SR-60 5.1 2,3
29798 Skrzynka na lokalizator SR-60 5 2,2
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Nadajniki uzbrojenia SeekTech®

Firma RIDGID® oferuje szereg nadajników do śledzenia podziemnych metalowych rur i przewodów.

Wszystkie nadajniki RIDGID wzbudzają sygnał w podziemnych kablach na trzy sposoby:

• Poprzez połączenie bezpośrednie, wykorzystując sznury przyłączeniowe
• Indukcyjnie przy użyciu opcjonalnego zacisku sygnału indukcyjnego
• Indukcyjnie z nadajnika

Porównanie funkcji
ST-33Q ST-510 ST-305

Częstotliwości połączenia bezpośredniego Wszystkie 5 4
Częstotliwości indukcyjne 2 3 3
Częstotliwości konkurencji Częstotliwości ustalane przez użytkownika Ustawione fabrycznie Nie
Jednoczesne nadawanie 2 częstotliwości liniowych Nie Nie Tak
Automatyczne dopasowanie impedancji Tak Tak Tak
Cyfrowy wyświetlacz mocy wyjściowej Tak Tak Nie
Maks. moc wyjściowa +5W* 10W 5W
Zmienne ustawienie mocy Niska, średnia, wysoka W pełni regulowana Niska, średnia, wysoka
Źródło zasilania 6 baterii typu D 8 baterii typu D 6 baterii typu C
Sprawdzanie stanu akumulatora Ciągła Ciągła W trakcie uruchamiania
Waga (bez baterii) 11.1 funta (5,0 kg) 9 funtów (4,1 kg) 2.5 funta (1,9 kg)
Klasa wg norm FCC i EN 55022 Klasa A Klasa B Klasa A
* Po podłączeniu modelu ST-33Q do zewnętrznego źródła zasilania lub włożeniu akumulatorków w trybie łączenia bezpośredniego osiągana moc wyjściowa znamionowa wynosi 
maks. 10 watów.

Nadajnik SeekTech ST-33Q
• Nadajnik idealny do indukowania prądu w przewodzie docelowym.
• Zwiększona sprawność i dalsze śledzenie dzięki indukcji ponad ośmiokrotnie większego  

prądu w przewodzie docelowym.
• Najbardziej uniwersalny z dostepnych nadajników z dowolną częstotliwością połączenia 

bezpośredniego w zakresie od 10 do 93 kHz.
• Foniczne sprzężenie zwrotne potwierdzające dobry obwód przed rozpoczęciem śledzenia.

Częstotliwości:
• Połączenie bezpośrednie (ustawienie fabryczne): 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz i 93 kHz.
• Połączenie bezpośrednie (definiowane przez użytkownika): 10 Hz - 93 kHz.
• Indukcja: 8 kHz, 33 kHz.
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

26563 Nadajnik SeekTech ST-33Q (5 watów) 11.1 5,0
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Nadajnik SeekTech® ST-510
• W pełni zmienny sygnał wyjściowy mocy (do 10 watów).
• Wyświetlacz LCD umożliwiający natychmiastową kontrolę wzrokową rezystancji przewodu i 

przepływu prądu.
• Dwa przewody kompensacyjne o długości 7,62 m (25") z wytrzymałymi zaciskami.
• Kompatybilność z urządzeniami konkurencji.
• Foniczne sprzężenie zwrotne potwierdzające dobry obwód przed rozpoczęciem śledzenia.

Częstotliwości:
• Połączenie bezpośrednie: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz i 93 kHz.

• Indukcja: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz i 93 kHz.

• Częstotliwości konkurencji: dostępne zarówno w trybie połączenia bezpośredniego, jak i indukcji.
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

21953 Nadajnik SeekTech ST-510 (10 watów) 9 4,1

Nadajnik SeekTech ST-305
• Lekki i zwarty nadajnik o mocy do 5 watów.
• Możliwość nadawania dwóch częstotliwości równocześnie.
• Foniczne sprzężenie zwrotne potwierdzające dobry obwód przed rozpoczęciem śledzenia.

Częstotliwości:
• Połączenie bezpośrednie: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz i 93 kHz.
• Indukcja: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz i 93 kHz.
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

21948 Nadajnik SeekTech ST-305 (5 watów) 2.5 1,9

Zacisk sygnału indukcyjnego SeekTech
• Pozwala wzbudzić sygnał w przewodzie lub rurze, gdy połączenie bezpośrednie jest niemożliwe.
• Kompatybilny ze wszystkimi nadajnikami RIDGID®.
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

20973 Zacisk sygnału indukcyjnego SeekTech 4" (100 mm) 2 0,9
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Lokalizator NaviTrack Scout®

Lokalizator NaviTrack Scout jest zaprojektowany do rozwiązywania najbardziej wymagających 
problemów w zakresie lokalizacji nadajników zdalnych (sond) z zastosowaniem technologii 
lokalizacji wielokierunkowej.

Łatwiejsza lokalizacja
Technologia anten wielokierunkowych zastosowana w urządzeniu NaviTrack Scout pozwala 
cały czas wykrywać pełny sygnał. Wystarczy zmaksymalizować siłę sygnału, aby odnaleźć 
obiekt docelowy. Lokalizacja nie jest komplikowana przez fałszywe wartości szczytowe ani 
wartości zerowe

Dokładność
Ten lokalizator weryfikuje lokalizację położenia, używając wyświetlacza mikroobrazowania 
do zaznaczenia dwóch wyraźnych biegunów przed i za obiektem docelowym, co gwarantuje 
dokładne lokalizowanie.

Automatyczna głębokość
Głębokość jest automatycznie wyliczona i wyświetlana, gdy urządzenie znajduje się nad 
celem.

Dane techniczne
• Waga ........................................3 funty (1,4 kg).
• Źródło zasilania ........................4 baterie typu C.
• Trwałość akumulatora ..............około 24 godziny.

Standardowe częstotliwości
• Sonda ........................................16 Hz, 512 Hz, 640 Hz i 33 kHz.
• Śledzenie przewodu .................512 Hz, 8 kHz i 33 kHz.
• Śledzenie biernego  

przewodu elektrycznego ...........60 Hz i 50 Hz.

Wyposażenie standardowe
• Twarda plastikowa walizka.
• Znaczniki powierzchniowe i zacisk.
• Płyta DVD z instrukcją.
• Instrukcja obsługi.
• 4 baterie typu C.
Urządzenie The NaviTrack Scout jest idealne dla użytkowników lokalizujących kamery 
SeeSnake i inne sondy, którzy czasem potrzebują zlokalizować przewody pod napięciem.
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

19243 Lokalizator NaviTrack Scout 3 1,4
20248 Waliza do przenoszenia urządzenia Scout 6.25 2,8
12543 Znaczniki powierzchniowe i zacisk – –

Spełnia wymagania norm FCC i EN 55022 dla urządzeń klasy B.
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Nadajnik zdalny
• Może być zamocowany na sprężynie do czyszczenia odpływów lub na wężu strumienia 

wodnego w celu zlokalizowania zdalnego nadajnika w instalacji.
• Migająca dioda wskazująca nadawanie sygnału przez sondę. 
• Spełnia wymagania norm FCC i EN 55022 dla urządzeń klasy B.
Informacje dotyczące zamawiania

Nr 
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

16728 Nadajnik zdalny, 512 – AAA 0.4 0,18
19263 Łącznik do przewodów bębnowych 5⁄8" i 3⁄4" (16 mm i 20 mm) – –
19268 Łącznik do przewodu sekcyjnego 7⁄8" (22 mm) i przewodów 

bębnowych 1⁄2" (12 mm)
– –

19273 Łącznik do przewodu sekcyjnego 5⁄8" (16 mm) i przewodów 
bębnowych 3⁄8" (10 mm)

– –

19258 Łącznik do przewodu sekcyjnego 1¼" (32 mm) – –

Nadajniki NaviTrack®

Nadajnik SeeSnake FleXmitter®

• Dzięki częstotliwości 512 Hz nadajnika SeeSnake FleXmitter można zlokalizować kamerę 
w przewodzie (obecnie w standardzie ze wszystkimi bębnami SeeSnake: Mini-SeeSnake, 
SeeSnake Standard i SeeSnake Self-Leveling).

• Jeśli używana kamera SeeSnake nie jest wyposażona w nadajnik, można ją zmodernizować 
instalując nadajnik FleXmitter.

• Spełnia wymagania norm FCC i EN 55022 dla urządzeń klasy A.
Informacje dotyczące zamawiania

Nr  
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

15323 Nadajnik wbudowany SeeSnake FleXmitter 0.62 0,28
15828 Nadajnik Mini-SeeSnake FleXmitter 1 0,045

Nadajnik pływający

• Idealny do lokalizowania komór fermentacyjnych.
• Sygnał 512 Hz.
• Migająca dioda wskazująca nadawanie sygnału przez sondę.
• Powierzchniowy.
• Zasilanie akumulatorem.
• Spełnia wymagania norm FCC i EN 55022 dla urządzeń klasy B.
Informacje dotyczące zamawiania

Nr 
katalogowy Opis

Waga
funt. kg

19793 Sondy pływakowe (2), i dodatkowy akumulator 0.4 0,18
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