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2

Indien gewenst kan je het volgende aan 
dit SeeSnake® systeem toevoegen: 

1. Kies de haspel
De keuze van de haspel is afhankelijk van de afmetingen van de leiding die je wilt inspecteren en het aantal inspecties (toepassingen) dat je dagelijks wilt uitvoeren. 
Of je nu kiest voor een haspel voor frequent gebruik of (semi) industrieel gebruik, verzeker je ervan dat je een systeem kiest met de alomgekende  RIDGID® kwaliteit.

Je eigen SeeSnake® systeem samenstellen

•  Een digitale recorder

•   Een plaatsbepaler om de 
positie van de camerakop in de 
leiding te lokaliseren

Lokaliseren. Keuze wordt bepaald door de toepassing .

Inspectie Camerasystemen: Overzicht Assortiment

NaviTrack Scout® SR-20 SR-60
Toepassing (kan lokaliseren)
SeeSnake® camera’s Ja Ja Ja
    Leidingen/kabels met gebruik van een lijnzender (actief) Ja Ja Ja
    Elektrische kabels zonder gebruik van lijnzender Beperkt Ja Ja
    Leidingen/kabels zonder gebruik van een lijnzender (passief) Nee Ja Ja
Schermgrootte Klein Medium Groot
Grafisch Display Basis Geavanceerd Geavanceerd
Dieptemeting Druktoets Continu Continu
Gewicht met batterijen 1,4kg 1,8kg 2,3kg

Plaatsbepalers

RIDGID® Plaatsbepalers zijn gekend voor hun gebruiksvriendelijkheid

1. Kies een haspel met duwkabel en camerakop

2. Kies een monitor om te bekijken wat de camera ziet

3.  Je hebt nu een volledig operationeel SeeSnake® 
systeem

u
u
u

u
u
u

Toepassing Voor frequent gebruik Semi-industrieel gebruik Industrieel, intens gebruik 
microLine Inspectie Camera’s Compact Mini Standaard Zelfnivelerend

nanoReel microDrain Sonde microReel microReel Counter
Voor leiding met diameter 20-50 mm 30-75/ 100mm(1) 30-75/ 100mm(1) 40-100/125mm (1) 40-100/125mm (1) 40-200mm 50-300mm 50-300mm 50-300mm
Gaat door 90°bochten vanaf 30 mm 40mm 50mm 50mm 50mm 50mm 75mm 75mm 75mm
Lengte duwkabel 25 m 20m 30m 30m 30m 30m of 61m 61m of 99m 61m of 99m 61m of 99m
Plaatsbepalende Sonde (512Hz) Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Vermogen Sonde Laag Laag Medium Medium Hoog Hoog Hoog Hoog Hoog
Meterteller - - - Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard
Zelfnivelerende kop - - - - - - Optioneel(3) Standaard Standaard
Haspel kan aangesloten worden met (2): •
  - Elke SeeSnake® Monitor • • • • • • • • •
  - microEXPLORER® en          
    micro CA-300

• •
•

•

(1) Kleinere capaciteit geldt bij gebruik met een  microEXPLORER® of een micro CA-300, de 
grotere capaciteit geldt bij gebruik met een SeeSnake® monitor. 

(2) indien de correcte interconnectiekabel gebruikt wordt.
(3) zie pagina 7 voor gedetailleerde product- en bestelinformatie.
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Inspectie Camerasystemen: Overzicht Assortiment

Waarom voor een SeeSnake® Camerasysteem kiezen?  
Al onze inspectie camerasystemen zijn:

micro CA-300 MiniPak CS10 CS1000 LT 1000 Laptopaansluiting
Schermgrootte 3,5" LCD 5,7" LCD 12,1" LCD 12,1" LCD Afhankelijk van gebruikte laptop
Resolutie 320x240 320x240 640x480 640x480 Afhankelijk van gebruikte laptop
Opname Digitaal - - Digitaal Afhankelijk van gebruikte laptop
Video-uit aansluiting (1) Ja Ja Ja Ja Ja
Werkt op batterijen 3,7V Li 18V Li 1 of 2 18v Li 1 of 2 18v Li 1 of 2 18v Li
Batterijlevensduur 1,5 - 2 Uren 5 Uren 4,5 Uren (2 batterijen) 4 Uren (2 batterijen) 5 Uren (2 batterijen)
Werkt op 230V Ja Ja Ja Ja Ja
Scherm werkbereik 0 - 45°C -20° to 70°C -10° to 50°C -10° to 50°C Afhankelijk van type laptop
Inclusief SeeSnake® 
Rapportage software - - Ja Ja Ja

USB aansluiting Ja - Ja Ja Ja
Inclusief toetsenbord - - - Ja -

2. Kies de Monitor 
Er kan gekozen worden tussen een monitor met of zonder digitale opname,  groot of klein scherm.
De micro CA-300 kan worden aangesloten aan sommige haspels (zie ‘kies de haspel').
Je kan een opname toestel aansluiten aan monitors met een video-uit aansluiting.

(1) De video-uit aansluiting maakt het mogelijk om de microEXPLORER®  en micro CA-300 als een opname toestel te gebruiken (zie micro CA-300 pagina 9).

Gebruiksvriendelijk 
- Verbind een haspel met een monitor en duw de camera door de leiding.

Leidingzenders

Een leidingzender is aangesloten aan een leiding/kabel om het te voorzien van een 
frequentie.
Zet de ontvanger op deze frequentie om de lijn op te sporen. Dit is ACTIEF lokaliseren. 
Meer vermogen = lokaliseren van grotere afstanden.
Meer frequenties=selecteren van de beste frequentie voor de toepassing.
Hoe groter de interne antenne, hoe geschikter voor ‘Inductie’

ST305 ST510 ST33Q
Kracht 5W 10W +5W*
Digitale display Neen Ja Ja

Line trace frequenties 4 5 Door de gebruiker 
gedefinieerd, max 93kHz

Gewicht 1,1 kg 4,0 kg 5,5 kg
Grootte interne antenne Klein Medium Zeer groot
Batterijen 4  x C 8 x D 6 x D
Aansluiting tot 230V - Ja Ja
Controle signaal voor geschikte aansluiting • • •

* Sommige haspels kunnen ook aangesloten worden aan de microEXPLORER®. 

Gekend voor zijn handig ontwerp 
- De verschillende systemen geven u de mogelijkheid om een geschikte oplossing te vinden voor de buis of leiding dat u wilt inspecteren.
- Haspels zijn gesloten om te voorkomen dat er vuil uit valt bij het transporteren.
- Elke haspel kan met elke SeeSnake Monitor gecombineerd worden (indien de correcte interconnect kabel gebruikt wordt)*

Hoge kwaliteit 
- Beeldkwaliteit: hoge resolutie camera’s, monitors en krachtige camera LED’s
- Duurzaamheid: we gebruiken lenzen met saffierglas en  versterkte duwkabels met glasvezel kern
- Breedbeeldcamera: geeft een duidelijk zicht op de buiswand
- De RIDGID®  duwkabel is zo ontworpen dat elektrische aansluitingen nooit onder druk staan wat het risico van een eventueel slecht contact 
vermindert

* Indien een externe stroombron aangesloten wordt op de ST-33Q of indien herlaadbare batterijen gebruikt worden, kan er tot 10 watt nominaal vermogen 
opgewekt worden in direct connect mode.
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De micro CA-300 
digitale inspectiecamera is een 
krachtig video inspectiesysteem dat 
kan gebruikt worden als een monitor 
voor de microDrain™ haspel.
-  Li-Ion batterij.
-  Neemt beelden en video’s op en 

bewaart deze op de harde schijf of 
op een SD kaart

-  Zoom in op de interessante details 
in de afvoerbuis

•  Zie ook pagina 9

De RIDGID® nanoReel, microDrain™ en microReel™ inspectie camerasystemen bieden u een compact en 
flexibel systeem voor het inspecteren van kleine tot medium afvoerleidingen.

 Lichtgewicht en compact 
 Deze zijn lichtgewicht, compacte systemen gebouwd met de duurzaamheid dat u van RIDGID® 
 mag verwachten.

 Universeel
 De nanoReel/microDrain™/microReel™ zijn universeel, beide toestellen kunnen gebruikt worden met 

de microEXPLORER®, micro CA-300 of gelijk welke SeeSnake® monitor. Je hebt enkel een correcte 
aansluitingskabel nodig.

 Voor inspectie in leidingen met een kleine diameter.
 De nanoReel camerakop gaat door 30mm 90° bochten.

 De meterteller
 Het microReel™ systeem is beschikbaar met of zonder meterteller om te zien hoever de kabel in de 

leiding geduwd werd. Het geeft ook datum, tijd en enige tekst weer.

 Lokalisatie sonde
 Afhankelijk van het geselecteerde systeem werd een 512Hz lokalisatie sonde geïntegreerd in de 

camerakop om de exacte positie van de camerakop te lokaliseren.

 Compatibel
 Alle eenheden zijn combineerbaar. Ze hebben beiden dezelfde behuizing met een binnentrommel. De 

binnentrommel bevat een duwkabel en camerakop. De binnentrommel bepaalt dus het systeem dat u 
hebt.

 Wat betekent dit? 
 U koopt een systeem (bijvoorbeeld een microDrain™ cat 33133) en wanneer u een grotere leiding wilt 

inspecteren neemt u de binnentrommel eruit en vervangt deze door de microReel binnentrommel  
    (bvb 35228) 

Inspectie camerasysteem voor leidingen tot 50mm (nanoReel), 100mm (microDrain™) of 125mm 
(microReel™)* 
Gaat door 90° bochten van 30mm (nanoReel), 40mm (microDrain™) of 50mm (microReel™)

microDrain™ trommel met 
micro CA-300

microReel™ trommel voor 
SeeSnake® monitors

microReel™ 
binnentrommel

microDrain™/microReel™ 
behuizing

microDrain™ binnentrommel

Reel

* Maximale capaciteit indien gebruikt met een SeeSnake® monitor. 
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Bestellingsinformatie

Specificaties

Een systeem kiezen

Reel

nanoReel microDrain™ microReel™
microDrain™ microDrain™ sonde microReel™ microReel™ Counter

Capaciteit 20-50mm 30-75/100mm* 30-75/100mm* 40-100/125mm* 40-100/125mm*
Kabellengte 25m 10m 20m 30m 30m
Sonde 512Hz - 512Hz 512Hz 512Hz
Sonde vermogen laag, 1 m - laag, 1m medium, 3m medium, 3m
Meterteller - - - - standaard

Camerakop .....................................30mm
Gewicht ...........................................30m cable
Lengte ..............................................6,7mm
Breedte ...........................................40-150mm
Hoogte .............................................8kg
Resolutie .........................................41x50x41
Centreergeleiding (bolvormig) .........512Hz
Diameter Kabel ..............................41x50x41

nanoReel  microDrain™ microReel™ 
15,5mm .....................
4,1kg .........................
33,7cm ......................
16,8cm ......................
44,5cm ......................
768x576 .....................
2st inbegrepen ........
6,3mm ........................

22mm ........................25mm
3,9kg .........................4,7kg
33,7cm ......................33,7cm
16,8cm ......................16,8cm
44,5cm ......................44,5cm
628x586 .....................768x576
2st inbegrepen ........2st inbegrepen
8,4mm  ......................6,8mm

microDrain™
Omschrijving Cat N°
microDrain™ zonder Sonde (10m duwkabel)
microDrain™ reel (SeeSnake®) 33133
microDrain™ reel (CA-300) 33138
microDrain™ reel met CA-300 40783
microDrain™ enkel binnentrommel 35118
microDrain™ met sonde (20m duwkabel)
microDrain™ reel (SeeSnake®) 37513
microDrain™ reel (CA-300) 37518
microDrain™ reel met CA-300 40793
microDrain™ enkel binnentrommel 37528
Accessories
microDrain™ IC kabel voor SeeSnake® 33108
microDrain™ IC kabel voor CA-300 33113
Kit microDrain™ IC kabel SeeSnake® + 
Draagriem 33148
Kit microDrain™ IC kabel CA-300 + Dock 33153
Dock voor CA-300 34878
Bolvormig Centreergeleiding  (set van 2) 34318
micro CA-300 40613

microReel™
Omschrijving Cat N°
microReel™ L100
microReel™ (SeeSnake®) 35138
microReel™ (CA-300) 35148
microReel™ met CA-300 40803
microReel™ enkel binnentrommel 35228
microReel™ L100 C (met teller)
microReel™ (SeeSnake®) 35213
microReel™ (CA-300) 35218
microReel™ met CA-300 40813
microReel™ enkel binnentrommel 35248
Accessories
microReel™ IC kabel voor SeeSnake® 33108
microReel™ IC kabel voor CA-300 33113
Kit IC kabel SeeSnake® + Draagriem 33148
Kit IC kabel CA-300 + Dock 33153
Dock voor CA-300 34878
Bolvormig Centreergeleiding  (set van 2) 35338
micro CA-300 40613

nanoReel
Omschrijving Cat N°
nanoReel  
nanoReel (SeeSnake®) 40013
nanoReel (CA-300) 40003
nanoReel met CA-300 40823
nanoReel enkel binnentrommel 40448
Accessoires
nanoReel IC kabel voor SeeSnake® 33108
nanoReel IC kabel voor CA-300 33113
Kit IC kabel SeeSnake® + Draagriem 33148
Kit IC kabel CA-300 + Dock 33153
Dock voor CA-300 34878
Bolvormig Centreergeleiding  (set van 2) 42778
micro CA-300 40613

*  Kleinere capaciteit geldt bij gebruik met een  microEXPLORER® of een micro CA-300, de grotere capactieit geldt bij gebruik 
met een SeeSnake® monitor.
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SeeSnake® Compact

Inspectie camerasysteem voor leidingen tot 150 mm
90° bochten vanaf 50mm

De SeeSnake® Compact geeft je de mogelijkheid om de gewone residentiële leidingen 
te inspecteren

 Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk compact systeem
 - De monitor kan gemonteerd worden op het frame of kan op de grond geplaatst 
   worden zodat het kan gepositioneerd worden voor een optimale beeldkwaliteit 
   (vb tegen zon).

 De monitor
 - LED’s, teller & lokalisatie sonde kunnen gecontroleerd worden door het paneel 
   op de monitor.

 Voeding
 - Werkt op 18V Li-Ion batterij of 230V

 Betrouwbaarheid
 - Duurzame en betrouwbare constructie zodat u de SeeSnake® Compact met vertrouwen kan gebruiken.

Camerakop............................................ 30mm
Kabellengte............................................30m kabel
Kabel diameter......................................6,8mm
Leiding capaciteit.................................40-150mm
Gewicht...................................................8kg
Afmetingen..............................................41x50x41
Sonde.......................................................512Hz
Sonde vermogen....................................Hoog
Teller........................................................Meterteller
Bolvormige centreergeleiding.............set van 2

Bestellingsinformatie

Specificaties

Omschrijving Cat N° Componenten
Compact Kleuren
MiniPak Monitor 32688
MiniPak Monitor met batterij/lader 32953 32688+28218+32073
Compact Reel 32683
Compact systeem 32753 32688+32683
Compact systeem met batterij/lader 32948 32753+28218+32073
Batterijen 18V Li-Ion
Kit met 2 batterijen & 1 oplader 32693
Kit met 1 batterij & 1 oplader 32713
18V 2.2AH Li-Ion 28218
18V Li-Ion batterij oplader 32073
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SeeSnake® & Mini SeeSnake®

Inspectie camerahaspels voor leidingen tot 200/300mm
90° bochten vanaf 50/75

Het SeeSnake® Inspectie Camera Systeem werd ontworpen voor inspectie van leidingen tot 
200 mm (Mini SeeSnake®) of 300 mm (SeeSnake®). 
Deze systemen kunnen gebruikt worden voor inspectie van afvoerbuizen, schouwen, 
air-conditioning of andere plaatsen met beperkte toegang.

 Trommel
 - Gesloten,  deukbestendig roestvast haspel voorkomt vuilverlies tijdens transport
 - Count Plus :

Om te meten hoever je de camera in de leiding geduwd hebt• 
Geeft de afstand weer in cm of per 10 cm• 
Geeft eveneens tekst, tijd en datum weer• 

 
 Duwkabel
 - Duwkabel met glasvezel kern voor voldoende duwkracht en flexibiliteit.
 - 8 mm diameter (Mini SeeSnake®) of 11 mm diameter (SeeSnake®)

 Roestvrij stalen veer
 - Inclusief ingebouwde krachtige 512 Hz lokalisatie sonde

 Toonaangevende Camerakop
 - Kleine camerakop 30 mm (mini SeeSnake®) of 35mm (SeeSnake®).
 - Roestvaste behuizing.
 - 6 instelbare LED’s achter een transparant plastic venster.
 - Quasi krasvrije lens met saffierglas.
 - Pipe view-technologie (groothoek) om de leidingwand duidelijk te kunnen zien.
 - De SeeSnake® camera wordt geleverd met een zelfnivelerende camerakop om uw beeld te   

  allen tijde rechtop te houden.*                
  
   * deze camerakop is ook als niet-zelfnivelerend beschikbaar

Bestellingsinformatie (Enkel haspels, geen monitor)

* Bevat de 35mm zelfnivelerende camerakop die standaard geleverd wordt met 
   Cat. No. 13993 en 14003.

Raadpleeg het gedeelte over monitors op de volgende pagina's om de 
juiste monitor bij uw haspel te kiezen. 

Omschrijving Cat N°
Haspel
30m Mini 83607
30m Mini zelfnivelerend* 24908
61m Mini zelfnivelerend* 38318
61m Mini 83617
61m Standard 70592
99m Standard 70597
61m zelfnivelerend 13993
99m zelfnivelerend 14003
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De nieuwe SeeSnake® monitors bieden een kleurenscherm, de vrijheid om snoerloos te werken en zijn compact zodat de camera kan gebruikt 
worden in plaatsen waar dit voorheen niet mogelijk was. 

•   Werkt op 230V of Lithium Ion Batterijen   

•  Compact en lichtgewicht

•   Nieuw geïntegreerde leiding detectie kenmerk maakt het mogelijk om met uw RIDGID®/Seektech® plaatsbepaler een duwkabel op te 
sporen (zender is nodig, zie hieronder)

•   Elke monitor kan aangesloten worden aan om het even welke SeeSnake® haspel.

SeeSnake® Monitor: 
Lichtgewicht, draagbaar en werkt op batterijen

Bestellingsinformatie

Specificaties

Duwkabel kan opgespoord worden: combineer uw 
SeeSnake® met een leidingzender en RIDGID® ontvanger 
zodat het pad van de SeeSnake® duwkabel kan opgevolgd 
worden. Ideaal om plastic buizen op te sporen.

NIEUW

SeeSnake® Monitors

Omschrijving Cat N°
CS10    39333
CS10 met 2 batterijen en lader  39343
CS10 met SeeSnake® Standard 61m  42733
CS10 met SeeSnake® SL 61m  41763
CS10 met  SeeSnake® Mini 30m  41758
CS10 met SeeSnake® Mini 61m  41753
CS10 met SeeSnake® Mini SL 30m  41748
MiniPak
MiniPak monitor 32688
MiniPak monitor met batterij & lader 32953
MiniPak met 30m Mini haspel 35131
MiniPak met 61m Mini haspel 35141
MiniPak met 61m Zelfnivelerende haspel 35171
Batterij informatie
18V 2.2Ah Li-Ion Batterij en lader Kit (230V) 32713
18V 2.2Ah Li-Ion Batterij (1st) 28218
18V 2.2Ah Li-Ion Batterij (2st) en lader kit 32693
18V Li-Ion Batterij lader (230V) 32073

MINIPakCS10
Scherm 12.1” kleuren LCD 5.7” LCD
Resolutie 640 x 480 320 x 240
Voeding 1 of 2 RIDGID® 18V 18V Li-Ion Batterijen of AC stekker

Li-ion Batterijen of AC stekker
Voeding 230V 230V
Gewicht (zonder batterijen) 5.9 kg 1.8 kg
Lengte 36.3 cm 35.5cm
Breedte 30.2 cm 19.3cm
Hoogte 31.5 cm 25.4cm
Output/Input Video-Uit Video-Uit

Ingebouwde microfoon 
Media compatibiliteit USB stick -
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Digitale opname accessoire/ micro CA-300 Inspectie Camera

De micro CA-300 digitale Inspectie Camera kan als volgt gebruikt worden:

1   Als een monitor/opname toestel in combinatie met de nanoReel, microDrain™ en de microReel™ (zie pagina 4+5).
2   Als een digitaal opname toestel in combinatie met gelijk welke SeeSnake®  kleuren monitor.
3   Als een Digitale Inspectie Camera.

Gebruikt als een digitaal opname toestel met gelijk welke SeeSnake® monitor.
Hoe: Sluit de SeeSnake® Digital Adapter aan de Video-uit aansluiting van gelijk welke SeeSnake® Monitor.

Je kan al je opnames op de harde schijf bewaren of overbrengen op een SD kaart of via een mini USB aansluiting.

Gebruikt als een Digitale Inspectie Camera:
U kan met dit toestel gedetailleerde beelden van haast onbereikbare plaatsen vinden, opnemen en delen. 
•   Uitgerust met een 90 cm flexibele kabel
•   Vastleggen en archiveren van beelden en video’s.
•   Downloaden van beelden en video’s naar een computer via de mini USB poort en emailen.

Specificaties
Beeldscherm..........................................3.5” Kleuren LCD (320x240 resolutie) 
Vastleggen Beelden .............................JPG beelden (640 x 480), MP4 Video (320x240) 
Opname Medium ...................................Intern geheugen of SD kaart 
Verlichting ..............................................4 volledig aanpasbare LEDs 
Cameradiameter.............. ......................0.7" (17 mm). 
Kabelbereik ............................................90 cm verlengbaar tot 9m (optionele verlengstukken) 
Waterdicht .............................................Tot 9 meter (met verlengstukken).                                                                         
Voeding ..........................................................3.7 V Lithium-Ion batterij / 5V AC Adapter.    
Image Rotation .............................................Ja, 360° (4x 90°)     
Internal Memory ..........................................235 MB      
SD-card..........................................................Tot 32 GB (4GB incl.)

Specificaties
Video1 .................................. MP4 (320 x 240) 
Beelden.............................. JPEG (640 x 480) 
Aansluiting ......................... Male RCA 
Lengte .................................. 2 meter

1 Vereist gebruik van een microEXPLORER® or  
   micro CA-300 camera

Catalogus No. Omschrijving
Gewicht

lb. kg

34953
SeeSnake® Digital Adaptor 
voor microEXPLORER®  en           
micro CA-300 Camera 

0.6 0.27

2

3

Catalogus N° Omschrijving

40613 micro CA-300 Digitale Inspectie Camera

37103 17 mm camerakop en kabel 

37083 micro CA-300 3.7 Li-Ion Batterij    

31128 Universele 90 cm Kabelverlenging

37113 Universele 180 cm Kabelverlenging
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De CS1000 maakt digitale opname en rapportering van al uw inspecties mogelijk.
Ingebouwde Flash opslag maakt het mogelijk om honderden inspecties  op te nemen en met een USB memory stick  
te transfereren of door te sturen.
Report writer geeft je de mogelijkheid om ter plekke een volledig rapport met geïntegreerde inspectie beelden en 
omschijving  te genereren.
3 Opnamemethodes bieden je de mogelijkheid tot een stilstaand beeld, een video en een samengedrukt video formaat dat 
Auto log genoemd wordt. 
Geïntegreerd toetsenbord kan gebruikt worden om notities te nemen en informatie op te slaan over de inspectie en de klant.

CS10 en CS1000 Digitale Opname Monitor

SeeSnake® HQ™ Software inbegrepen.

Controleer, neem op, rapporteer en overhandig de informatie van uw inspectie met dit 
krachtig software pakket.

•  Software kan ter plekke gebruikt worden met behulp van de CS1000 of via een computer 
om de rapporten te vervolledigen. 

•  Controleer & neem inspecties op.

•  Voeg notities toe aan de beelden en video’s.

•  Jobs rapporteren via de USB aansluiting.

Specificaties

Bestellingsinformatie

Rapport opgemaakt met de SeeSnake® HQ™ Software

Digitale interfacing

Omschrijving Catalogus N°
CS10    39333
CS10 met 2 batterijen en lader  39343
CS10 met SeeSnake® Standard 61m  42733
CS10 met SeeSnake® SL 61m  41763
CS10 met  SeeSnake® Mini 30m  41758
CS10 met SeeSnake® Mini 61m  41753
CS10 met SeeSnake® Mini SL 30m  41748
CS1000 met QWERTY toetsenbord 33058
CS1000 met QWERTY toetsenbord, 2 batterijen en lader 33063
CS1000 met AZERTY toetsenbord 34873
CS1000 met AZERTY toetsenbord, 2 batterijen en lader 34918

CS1000CS10
 Gewicht ................................5.9 kg
 Lengte ...................................14.3” (36.3 cm)
 Breedte .................................11.9” (30.2 cm)
 Hoogte ..................................12.4” (31.5 cm)
 Display ..................................12.1” Daylight Readable LCD
 Resolutie ...............................640 x 480
 Voeding .................................1 or 2 RIDGID 18V Batteries 
                                               or AC Plug
 Audio ..................................... Integrated Microphone and Speaker

 Video .....................................AVI 20FPS - 720 x 480 PAL
 Beeld .....................................JPG - 720 x 480

5.9 kg ................................................................14.75 lb. (6.7 kg)
14.3” (36.3 cm) ................................................14.3” (36.3 cm)
11.9” (30.2 cm) ................................................11.9” (30.2 cm)
12.4” (31.5 cm) ................................................12.4” (31.5 cm)
12.1” Daglicht leesbare LCD .......................12.1” Daglicht leesbare LCD
640 x 480 ..........................................................640 x 480
1 of 2 RIDGID® 18V Batterijen ....................1 of 2 RIDGID® 18V Batterijen 
of AC Stekker                                                   of AC Stekker
Geïntegreerde microfoon en .......................Geïntegreerde microfoon en
luidsprekers                                                     luidsprekers
AVI 20FPS - 720 x 480 PAL............................AVI
JPG - 720 x 480 ...............................................JPG - 720 x 480

CS10 Monitor - Digitale opname-monitor
Met de USB-stick kan je digitaal opnemen in een formaat dat je klant onmiddellijk op zijn computer kan lezen.
12.1” bij daglicht leesbaar scherm geeft je de mogelijkheid om makkelijk toezicht te houden op inspecties in volle daglicht en 
deze op te nemen.
Multi modus opname waarbij je snapshots kan nemen, full frame video’s kan opnemen en in Auto-log formaat kan opnemen 
(voor kleinere bestanden).
Software integraties met SeeSnake® HQ™ bieden de mogelijkheid om je inspecties aan te bieden in verschillende formaten 
van online tot DVD.
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Gewicht .................... 6 lbs.(2.7 kg) 
Lengte ....................... 20.6” (52.3 cm)
Breedte ..................... 12.8” (32.5 cm)
Hoogte ...................... .6.5” (16.5 cm)
Voeding ..................... 18V Li -Ion batterij/AC
Output ....................... USB Video Stream, RCA Video en Audio
Compatibiliteit ......... Alle Standard en Mini SeeSnake® Reels                     
Controles .................. Remote Laptop Control System
Inclusief .................... SeeSnake® HQ SeeSnake® HQ™ Monitoring/Recording  
                                 Software, 1,8m  USB kabel, Montage kit

De LT1000 laptop Interface biedt je de mogelijkheid om de kracht en fl exibiliteit van een laptop 
computer te gebruiken in combinatie met je SeeSnake®. De laptop computer wordt hierbij 
gebruikt als een camera controle eenheid dat controle-, opname-, opslag- en communicatie-
mogelijkheden biedt.

Ultieme fl exibiliteit in opname, controle & rapportering.

Dankzij het ‘Clean Keys’ Controlepaneel hou je de gehandschoende handen van het 
toetsenbord terwijl je toch een volledige controle behoudt over de camera tijdens de inspectie 
en opname. 

Door gebruik van batterijen kunnen inspecties uitgevoerd worden en is men niet meer 
afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van AC voeding

LT1000: te installeren op een (mini) SeeSnake® haspel    
LT1000M: kan autonoom gebruikt worden met om het even welke haspel

SeeSnake® LT1000 
Laptop Interface

LT1000 Laptop Interface

SeeSnake® HQ™ Software Inclusief
Na de installatie van de  SeeSnake® HQ™ software op je laptop, kan je:

•  Inspecties bekijken en opnemen

•  Camera functies controleren

•  Digitale fi les op DVD branden

•  Complete gedetailleerde jobs rapporteren op je laptop of je desktop computer

Specificaties

Bestellingsinformatie

LT1000

LT1000M

Omschrijving Catalogus N°
LT1000 PAL 35978
LT1000 met 1 batterij & lader PAL 35988
LT1000 M PAL 36658
LT1000 M met 1 batterij & lader PAL 36668

Digitale interfacing

NIEUW!
Compatibel met  

WinCan ProTouch



Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
B-3001 Leuven
Belgium

Tel: +32 (0)16 380 280
Fax: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.RIDGID.eu

De snelle zoekmethode navigeert je sneller naar de juiste 
plaats. 
Gemakkelijk: enkel het hoogste signaal telt! Iedereen kan het!

Compacte plaatsbepalers voor camera’s, 
sondes & nutsleidingen. 

Bestellingsinformatie

* Beperkte mogelijkheden

Specificaties

Plaatsbepalers

Leidingzenders voor actieve plaatsbepaling: 
zie overzicht pagina 2 en 3

NaviTrack Scout® SR-20 SR-60

Gebruik om het volgende te zoeken:
- een camerasysteem (indien voorzien van een zender) • • •
- een sonde vastgehecht aan een kabel, hoge drukslang 
rioolreiniger • • •

- nutsleidingen (electriciteit, telefoon) met leidingzender •* • •
- passieve nutsleidingen (zonder leidingzender) •* • •

Grafisch display
-Automatische achtergrondverlichting • • •
-Omniseek - • •
-Scherm LCD Groot LCD zeer groot LCD

Specificaties
-Dieptemeting automatisch constant constant
-Grafisch display positie, diepte & directie in real-time positie, diepte & directie in real-time
-Geleverd met Plastic draagkoffer Plastic draagkoffer Plastic draagkoffer 
-Voeding 4 C batterijen 4 C batterijen 4 C batterijen
-Frequenties
        - Sonde 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
        - Actieve lijn opsporing 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz Tot 35 kHz Tot 93 kHz
        - Passieve lijn opsporing 50 Hz. power - 50/60 Hz power - 50/60 Hz

Radio -4 - 15 kHz en 15 - 36 kHz Radio -4 - 15 kHz en 15 - 36 kHz
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Omschrijving Catalogus N°
NaviTrack® Scout Plaatsbepaler (inclusief koffer) 19243
SeekTech® SR-20 Plaatsbepaler (inclusief koffer) 21943
SeekTech® SR-60 Plaatsbepaler (inclusief koffer) 30123
Afstandszenders
Afstandszender 512Hz 16728
Adapter voor 16 - 20 mm (5/8” & 3/4”) trommelveren 19263
Adapter voor 12 - 22 mm (7/8” & 1/2”) kabels 19268
Adapter voor 10 - 16 mm (5/8” & 3/8”) veren 19273
Adapter voor 32 mm (1 1/4”) veren 19258
Adapter voor 1/2”  hoge druk spoelslang 86246
Drijvende zender 512Hz
Drijvende zender (set van 2 stuks) 19793
Leidingzenders SeekTech® SR-20/SR-60
ST-305 zender (5 Watt) 21948
ST-510 zender (10 Watt) 21953
ST-33Q zender (+5 Watt) 26563
4“ inductieve signaalklem 20973

Hecht een afstandszender aan een veer/
hoge druk spoelslang om in combinatie 
met een RIDGID® plaatsbepaler de positie 
te vinden in een afvoerpijp

Spoel een drijvende zender door het toilet 
om de exacte locatie van uw sceptische tank 
te vinden
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