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DIAGNOSZTIKA, ELLENŐRZÉS ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

SeeSnake® microReel™ video vizsgálórendszer 
1½" - 4 / 5"-es (40 - 100 / 125 mm)* vezetékek max. 100'-ig (30 m) 
A legtöbb 50 mm-es vezetékben átmegy a 90°-os kanyarulaton 
*4” (100 mm) microEXPLORER-rel vagy micro CA-300-zal használva. 5” (125 mm) SeeSnake monitorral használva.

A SeeSnake microReel video vizsgálórendszer kis méretű és manőverezhető a kis átmérőjű és szűk 
fordulási sugarú vizsgálatokhoz. 

• Könnyű és kompakt konstrukció, fele akkora, mint a népszerű vizsgálórendszerek, könnyen 
eltárolható egy furgonban és a munka helyszínére szállítható. 

• Több monitor kompatibilitás a meglévő SeeSnake monitorokkal vagy a CA-300 digitális 
vizsgálókamerával.

• Tartós és megbízható konstrukció, a hosszú élettartam érdekében edzett rozsdamentes acél 
kamerafej rugószerelvénnyel, valamint kivételes megjelenítést biztosító tartós nagy fényerejű 
lámpákkal.

SeeSnake microReel 
L100 és L100C rendszer

Jellemzők
A microDrainnél szilárdabb tolókábellel a vezetékek vizsgálata akár 100'.ig (30 m) elvégezhető.

Műszaki adatok
Kamerafej ...................0.98" (25 mm).
Kábel hosszúság.........100' (30 m).
Kábel átmérő ..............0.27" (6,7 mm).
Vezeték kapacitás ......1½" - 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm).
Súly.............................10.3 font (4,7 kg).
Hossz ..........................13.25" (33,7 cm).
Szélesség ...................6.6" (16,8 cm).
Magasság...................14.2" (36,1 cm).
Felbontás ....................510 x 496.
Golyós vezető .............2 db mellékelve.
Szonda ........................512 Hz.
Számláló .....................opcionális.

Megrendelési információ 

Kat.sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
100' (30 m) microReel L100 szondával

35138 microReel L100 dob (SeeSnake) 10.3 4,7
35148 microReel L100 dob (CA-300) 10.3 4,7
40803 microReel L100 dob / CA-300 rendszer 11.6 5,3

100' (30 m) microReel L100C szondával és számlálóval
35213 microReel L100C dob (SeeSnake) 10.3 4,7
35218 microReel L100C dob (CA-300)* 10.3 4,7
40813 microReel L100C dob / CA-300 rendszer* 11.6 5,3

Tartozékok
33108 microReel összekötő kábel SeeSnake monitorhoz 0.65 0,31
33113 microReel összekötő kábel CA-300 monitorhoz 0.65 0,31
35228 csak microReel L100 dob 5.5 2,5
35248 csak microReel L100C dob 5.5 2,5

(SeeSnake) = a csatlakozó kábellel ellátott tolókábelt és kamerafejet tartalmazó dob SeeSnake monitorhoz.

(CA-300) = a csatlakozó kábellel ellátott tolókábelt és kamerafejet tartalmazó dob CA-300 monitorhoz.
*A micro CA-300-zal felszerelt L100C világítása nem biztos, hogy elég 4"-es öntöttvashoz és ABS-hez.
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