I N S P E KC N Í

VIDEOKAMERY
micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100

Inspekční
kamery micro
RIDGID® vám
umožní získat
dokonalý přehled o
tom, co je za zdmi,
v čerpadlech,
poblíž úniků
a na druhém
konci obtížně
dostupných míst,
a umožní vám tak
pracovat daleko
lépe, rychleji a
důmyslněji než
dříve.

Ceny jsou platné od 01-01-2012 do 31-12-2012*.
*Změny cen vyhrazeny.

NOVÁ
NIŽŠÍ
CENA!

micro CA-300
KAT. Č.

40613

RIDGID® neustále inovuje! Nová micro CA-300 – následovník kamery
microEXPLORER® – je toho nejnovějším důkazem.

AVI

12 258 Kč

Snímky JPG
Video MP4
Vnitřní
paměť
235 MB
Digitální
Zoom

Zaměnitelné zobrazovací
hlavice kompatibilní se
zařízeními microDrain,
microReel a nanoReel

USB

TV výstup, USB,
Rozhraní pro SD karty
4 GB SD karta součástí balení

360°

360° rotace
v 90°
krocích
Reproduktor, Mikrofon,
Zdířka na sluchátka,
Vstup pro napájení ze sítě
pro provoz bez baterií

Extra velká
3,5” obrazovka

Příslušenství
CA-300
(včetně)

Seřiditelná, velmi světlá
hliníková zobrazovací
hlavice se 4 LED

Dobíjitelná 3,7 V
Li-Ion baterie

Prehled inspekcních cívek RIDGID® o mensím prumeru




nanoReel
microDrain
microDrain
microReel
microReel
N85S
D30
D65 Sonde
L100
L100 Counter
Pro průměr potrubí(1)
20-50mm
30-100mm
30-100mm
40-125mm
40-125mm
Hlavice kamery
15.5mm
22mm
22mm
25mm
25mm
Prochází 90° oblouky od:
30mm
40mm
40mm
50mm
50mm
Délky tlačných kabelů
25m
10m
20m
30m
30m
Průměr kabelu
6.3mm (ohebný) 8.3mm (ohebný)8.3mm (ohebný) 6.7mm (pevný) 6.7mm (pevný)
Vyhledávací sonda (512 Hz)
Standard
Standard
Standard
Standard
Výkon sondy
Nízký
Nízký
Střední
Střední
Počítadlo metrů
Standard
Cívku lze připojit ke(2):
•
•
•
•
•
- jakémukoliv monitoru SeeSnake®
- micro CA-300
•
•
•
•
•







(1) uvedené možnosti platí při použití monitoru SeeSnake®.
(2) pokud je použit správný typ propojovacího kabelu.

KAT. Č.

40803

KAT. Č.

40813

KAT. Č.

40783

KAT. Č.

40793

microReel L100 + CA-300
• Všeobecný nástroj ke kontrole potrubí používaný v kanalizačních odbočkách,
podlahových odtocích či komínech.
• Prochází 90° oblouky od 50 mm.
• Vestavěná 512 Hz sonda vám usnadní účinně lokalizovat problém pomocí jakéhokoliv
lokátoru značky RIDGID®.
• Sada se dodává s extra bateriemi.

microReel L100 Counter + CA-300
• Má veškeré výhody zařízení microReel L100 a k tomu navíc:
- Integrované počítadlo, které vám umožňuje do vašich médií vkládat text, seřizovat
nastavení a počítat vzdálenost.
• Sada se dodává s extra bateriemi.

microDrain D30 + CA-300
• Ideální řešení pro kontrolu potrubí menších průměrů, bazénů a sifonů u toalet a
dřezů či umyvadel.
• Prochází 90° oblouky od 40 mm.
• Sada se dodává s extra bateriemi.

microDrain D65 Sonde + CA-300
• Má veškeré výhody zařízení microDrain D30 a k tomu navíc:
- Vestavěná 512 Hz sonda vám usnadní účinně lokalizovat problém pomocí
jakéhokoliv lokátoru značky RIDGID®.
- Delší tlačný kabel (20 m).
• Sada se dodává s extra bateriemi.

KAT. Č.

40823

nanoReel N85S + CA-300
• Ideální řešení pro kontrolu odpadů, potrubí kotlů, sifonů u dřezů či umyvadel a
přívodních trubek menšího průměru.
• Prochází 90° oblouky od 30 mm.
• Vestavěná 512 Hz sonda vám usnadní účinně lokalizovat problém pomocí jakéhokoliv
lokátoru značky RIDGID®.
• Sada se dodává s extra bateriemi.

83 238 Kč

102 648 Kč

47 748 Kč

69 615 Kč

96 752 Kč

•
•
•
•

Nový nástroj RIDGID® micro CA-25 představuje
nejjednodušší zařízení z rodiny ručních kamer, které
nabízí stejnou vynikající kvalitu, ale je vybaveno fixní
17 mm zobrazovací hlavicí a menší obrazovkou.

Fixní 17 mm hliníková zobrazovací hlavice
2,4” barevná LCD obrazovka
Výstup videa
180° digitální otáčení obrazu

2 703 Kč

KAT. Č.

36738

•
•
•
•
•

Po představení SeeSnake® micro™ – první ruční
inspekční kamery na světě – v roce 2007, RIDGID® opět
určil standardy pro inspekční kamery pomocí nové
kamery micro CA-100.
Větší LCD obrazovka (3,5”)
360° otáčení obrazu
4 LED světla
Zobrazovací hlavice – 17 mm / hliník
k dispozici jsou 90 cm a 180 cm
prodlužovací kabely

DISTRIBUTOR

Sada CA-100 se
17 mm (včetně
pouzdra)

Sada CA-25 s
pouzdrem

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

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

8 016 Kč

Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu Ridge Tool nebo na stránce www.RIDGID.eu.

KAT. Č.

40043

micro CA-100

FY11 86TA_CZ

micro CA-25

