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Připojte se k přenosovému Wi-Fi modulu RIDGID® SeeSnake® CSx VIA a odemkněte svět flexibility, pohodlí a vizuálních 
operací pouze s vaší mobilní obrazovkou. CSx VIA je přídavné, flexibilní řešení s vlastním zobrazovacím zařízením, které 
poskytuje pohodlný způsob streamování, snímání a sdílení špičkových inspekčních snímků pomocí zařízení se systémem iOS, 
Android nebo Windows. 

CSx VIA využívá bezplatnou aplikaci HQx® Live ke vzdálenému ovládání funkcí a vlastností kamery, jako i měření vzdálenosti a 
lokalizaci sondy. CSx VIA je kompatibilní s technologií TruSense® a umožňuje funkce TruSense v aplikaci. Použijte nastavitelný 
HQx dok s pružinovým rámem k upevnění široké škály zobrazovacích zařízení pro optimální prohlížení inspekcí na jakémkoli 
místě.

	Spolehlivá konektivita mezi CSx VIA a mobilním zobrazovacím 
 zařízením pro vyšší produktivitu s aplikací HQx Live nebo HQ 
 softwarem pro Windows.

	CSx VIA je kompatibilní se všemi RIDGID SeeSnake kabely, 
 včetně kabelů Standard a Mini pomocí CSx VIA Mount držáku 
 pro SeeSnake Standard & Mini.

	Rychlá komunikace e-mailem, textem nebo nahráním fotografií  
 a videa zákazníkům nebo kolegům v reálném čase přímo z 
 pracoviště.

SNADNÉ STREAMOVÁNÍ PŘES WI-FI

MULTI KABELOVÁ KOMPATIBILITA
HLÁŠENÍ NA CESTÁCH

DODATEČNÁ FLEXIBILITA
	Pohodlí a flexibilita, které jsou vzájemně zaměnitelné. 
  Různé kabelové cívky přes propojovací port bubnu.
	Montáž dokovací základny HQx na jakýkoli buben řady   
 RIDGID SeeSnake Compact, nebo použití jako volně stojící  
 základny.

PŘENOSOVÝ WI-FI MODUL
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DODAVATEL
RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejích produktů bez
předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové 
řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2021. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky společnosti 
Emerson Electric Co. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích.

ZŮSTAŇME V KONTAKTU • RIDGID.EU/SIGNUP

SPECIFIKACE

CSx VIA HQx DOCK CSx VIATM Mount

Hmotnost (bez baterie) 0.38 kg (0.83 lb) 1.2 kg (2.7 lb) 0.4 kg (0.87”)

Délka 149 mm (5.9”) 432 mm (17”) 213 mm (8.4”)

Šířka 106 mm (4.2”) 254 mm (10”) 94 mm (3.7”)

Výška 126 mm (5”) 203 mm (8”) 136 mm (5.4”)

Zdroj napájení 18 V nabíjecí lithiová baterie *Držák modulu není součástí 
dodávkyProvozní teplota -10°C do 50°C (14°F do 122°F)

Způsob přenosu Streamování přes Wi-Fi do mobilního zařízení 
(HQx Live nebo HQ software)

ÚDAJE PRO OBJEDNÁNÍ

Kat. číslo Model Popis Lb Kg

66523 CSx VIA Digitální přenosový WI-FI modul 0.82 0.37

71313 CSx VIA WI-FI modul s 1 baterií a 1 nabíječkou 5.95 2.7

*Osobní mobilní zařízení nikdy nejsou součástí dodávky.

67363 HQx Dock HQx Dok s pružinovým držákem 2.7 1.2

68568 CSx VIA Mount Držák modulu CSx VIA pro SeeSnake Standard a SeeSnake Mini 0.87 0.4

Modul SeeSnake CSx VIA se zasouvá přímo do kabelových bubnů RIDGID® SeeSnake® microDrain™, 
microReel™, nanoReel™, bubnů řady Compact a řady rM200. Při spárování s přenosovým Wi-Fi modulem 
CSx VIA pomocí držáku CSx VIA Mount pro SeeSnake Standard a Mini se převede signál z libovolné 
kamerové hlavy přes kabelovou cívku SeeSnake Standard nebo Mini na vaše vlastní zobrazovací zařízení.

Držák Wi-Fi modulu CSx VIA Mount pro systémy SeeSnake®Standard a Mini umožní přenos z 
jakéhokoli kamerového kabelu SeeSnake Standard nebo Mini přes Wi-Fi modul CSx VIA a spáruje je 
s vašim zobrazovacím zařízením. Jakmile je CSx VIA bezpečně namontován na ocelový rám, poskytuje 
flexibilní řešení s vlastní obrazovkou pro streamování, snímání a sdílení špičkových inspekčních snímků. 
Připojte vaše osobní mobilní zobrazovací zařízení* k integrovanému 1” kulovému držáku typu RAM®.

RIDGID® SeeSnake® HQx Dock je navržen tak, aby poskytoval flexibilní a pohodlný způsob upevnění 
tabletu při použití aplikace SeeSnake HQx Live. Díky jeho pružinovému držáku, dvojitému kulovému a 
zásuvnému ramenu, otočnému stojanu upne HQx Dock většinu tabletů a je nastavitelný pro optimální 
sledování na pracovišti. Používejte jako samostatně stojící jednotku nebo snadno a rychle namontujte na 
jakékoli kabelové cívky řady RIDGID SeeSnake Compact Series.
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Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden,
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.cz

FULL LIFETIME
WARRANTY
Against Material Defects

& Workmanship
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