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DIAGNOSZTIKA, ELLENŐRZÉS ÉS HELYMEGHATÁROZÁS

SeeSnake® nanoReel ipari vizsgálókamera rendszer 
¾" - 2" (20 - 50 mm) kapacitás max. 85'-ig (25 m) 
A legtöbb 30 mm-es vezetékben átmegy a 90°-os kanyarulaton

A SeeSnake nanoReel új lehetőségeket nyit meg a hosszú útvonalú, kis átmérőjű vizsgálatok terén. 
Azoknál az alkalmazásoknál, ahova eddig csak fúrólyukvizsgálók fértek be, most a nanoReellel 
végezhető a vizsgálat. Vízmelegítő csövei, befolyó vezetékek, tűzoltó rendszerek és speciális 
alkalmazások széles választéka vizsgálható az új nanoReellel.

• A kis átmérőre és szűk kanyarodási sugárra kialakított kamera segítségével max. 85' (25 m) 
hosszú vezetékek vizsgálhatók, 1" (25 mm) átmérőjű vezetékekben lévő szűk kanyarulatokkal. 
Sok csőrendszerben 90°-os hajatokban tud előrehaladni, 30 mm-től kezdve.

• A könnyű és kompakt egység könnyen szállítható és hatékonyan tárolható.
• A cserélhető dobok lehetővé teszik a belső dob alkalmazástól függő cseréjét. Választék:

– L100/L100C – 1½" - 5" (40 - 125 mm) vezetékek, szilárdabb tolókábellel, mely max. 100' (30 m). 
hosszú vezetékek vizsgálatát teszi lehetővé.

– D30 és D65S – Kis átmérő, szűk kanyarulatokkal, 1½" 4"-es (40 - 100 mm) lefolyó-szagelzárócső, 
WC-szagelzárócső, medence vezetékei max. 65' (20 m) hosszúságban.

– N85S – nagyon kicsi átmérőjű vezetékek ¾" - 2" (20 - 50 mm) szűk kanyarulatokkal, speciális 
alkalmazásokhoz.

Műszaki adatok
Kamerafej ................................................... 0.62" (15,5 mm).
Kábel hosszúság......................................... 85' (25 m).
Kábel átmérő .............................................. 0.25 (6,3 mm).
Vezeték kapacitás ...................................... ¾ - 2" (20 - 50 mm).
Súly............................................................. 9.5 font (4,1 kg).
Hossz .......................................................... 13.25" (33,7 cm).
Szélesség ................................................... 6.6" (16,8 cm).
Magasság................................................... 17.5" (44,5 cm).
Felbontás .................................................... 510 x 496.
Golyós vezető ............................................. 2 db mellékelve.
Szonda ........................................................ 512 Hz.
Számláló ..................................................... NA.

Megrendelési információ 

Kat.sz. Megnevezés
Tömeg

font kg
40013 nanoReel N85S dob (SeeSnake) 9.5 4,1
40003 nanoReel N85S dob (micro CA-300) 9.5 4,1
40823 nanoReel CA-300 rendszerrel 10.8 4,7

(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.
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