
FULL LIFETIME
WARRANTY

	Funkce automatického převrácení obrazu otočí obraz na obrazovce, když se kamera otáčí potrubím, takže ji budete vidět vždy vzhůru.

	Poháněno technologií TruSense™ s kvalitou obrazu HDR a sklonoměrem TiltSense.

	Vylepšené, vysoce účinné LED diody poskytují lepší viditelnost potrubí a vyšší přesnost barev.

	Středně pružný tlačný kabel a malá 25mm hlava kamery pro snadnou navigaci v záhybech a kontrolu až do vzdálenosti 30 m (100’).

	Stojan udržuje microReel stabilní při tlačení a vytahování kabelu a chrání váš CSx Via™.

microReel™
Přenosná diagnostická inspekční kamera

RIDGID® SeeSnake® microReel™ APX™ je vysoce kompaktní, přenosná diagnostická inspekční kamera z rodiny inspekčních systémů 
SeeSnake. V návaznosti na úspěch původního microReel nabízí microReel APX vylepšené sledování díky své TruSense™ kameře a 
automatickému překlápění obrazu. Stojan umožňuje ideální použití s CSx Via™ a nabízí zvýšenou stabilitu a použitelnost, pokud je umístěn 
pod úhlem 45°.
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INFORMACE PRO OBJEDNÁVKU

Kat. Č. Model Popis
Hmotnost

Kg Lb

70808 APX MicroReel APX 7.28 16.05

75853 APX s CSxVia Systém, MicroReel APX (30m) TS, 25 mm a CSx Via, baterie a nabíječka 10.3 22.7

75848 APX s CS6x-
Versa Systém, MicroReel APX (30m) TS, 25 mm & CS6x Versa, baterie a nabíječka 11.75 25.9
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DISTRIBUTOR

MicroReel APX
Kapacita potrubí* 40 až 100 mm (1.5” až 4”)

Hmotnost systému 5.8 kg (12.7 lb)

Průměr bubnu 30,5 cm [12”]

Typ kamery Upevněno, poháněno TruSense® a 
funkcí Automatického otočeníc

Průměr kamery 25 mm (1”)

Rozlišení kamery 640 x 480 px

Světlo 6 LED

Sonda Integrovaná sonda; 512 Hz

Počítadlo Obousměrné; TruSense Počítadlo 

Typ tlačného Středně velkých potrubí,  
Střední flexibilita

Délka tlačného kabelu 30 m (100’)

Průměr tlačného kabelu 6.7 mm (0.27”)

Minimální poloměr ohybu 64 mm (2.5”)

Stupeň krytí 
(bez monitoru) IPx5
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RIDGID® si vyhrazuje právo změnit design a specifikace svých produktů 
bez upozornění nebo změny literatury. Kompletní výběr produktové řady 
Ridge Tool naleznete v katalogu nástrojů RIDGID® nebo na RIDGID.com.

© 2022. RIDGID a logo Emerson jsou registrované ochranné známky 
společnosti Emerson Electric Co. nebo jejích dceřiných společností v USA 
a dalších zemích.

SPECIFIKACE

CO JE TO AUTOMATICKÉ OTOČENÍ?
Po připojení k zařízení řady SeeSnake CSx microReel 
APX převrátí váš obraz na obrazovce, když se kamera 
otáčí potrubím, čímž zajistí, že váš obraz zůstane 
vždy směrem vzhůru. Ikona na obrazovce signalizuje 
vertikální orientaci
vzhledem k obrazu.

CO JE SOUČÁSTÍ: 
	SeeSnake 
 microReel APX
	Kuličková vedení 
	Návod k obsluze

MicroReel APX a CSxVIA, maximální kompaktnost
 Připojte se k ovládacímu zařízení RIDGID® SeeSnake® CSx Via Wi-Fi a odkryjte svět flexibility, pohodlí 

a ovládání kamery pouze vaším vlastním mobilním zařízením. 
 CSx Via je dodatečné, flexibilní řešení s vlastní obrazovkou, které poskytuje pohodlný způsob ovládání 

streamování, snímání a sdílení špičkových inspekčních snímků pomocí HQxLive na zařízení se 
systémem iOS, Android nebo Windows.  

 Použijte nastavitelnou základnu HQx k zabezpečení široké škály zařízení pro optimální inspekční 
prohlížení na jakémkoli místě.

microReel™ 
Přenosná diagnostická inspekční kamera


