Videóra rögzít

Fényképez
micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100
A videó rögzítő és
fényképező kamera
a jó minőségű
kamerafejnek
köszönhetően
tökéletes képet,
illetve nézetet ad
a falak mögött,
a szivattyúkban,
a szivárgások
közelében, és egyéb
eldugott helyeken.
Segít a gyors,
pontos, egyszerű
munkavégzésben,
sokkal jobban, mint
eddig bármi!

Érvényes: 2012.01.01-2012.12.31*.

*Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak az Áfát nem tartalmazzák.

Új,
kedvezőbb
ár!

micro CA-300
CAT No

40613

A RIDGID® mindig újít! Ennek bizonyítéka az új micro CA-300-as, a microExplorer®ek új generációja.

Mp4

€449,00

Képformátumok

A RIDGID® kis átméroju kameráinak áttekintése



Csőátmérők(1)
Kamerafej
Elfordulás 90°-os csőben:
Tolókábel hossza
Kábelátmérő
Jeladó (512Hz)
Szonda erőssége
Méter számláló
Csatlakoztatható(2):
- bármelyik SeeSnake® monitorhoz
- micro CA-300-hoz

Belső
memória
235 MB
Digitális
zoom

nanoReel
N85S
20-50mm
15.5mm
30mm
25m
6.3mm (flexibilis)
Standard
Alacsony
•
•



microDrain
microDrain
microReel
microReel
D30
D65 Sonde
L100
L100 Counter
30-100mm
30-100mm
40-125mm
40-125mm
22mm
22mm
25mm
25mm
40mm
40mm
50mm
50mm
10m
20m
30m
30m
8.3mm (flexibilis) 8.3mm (flexibilis) 6.7mm (merev) 6.7mm (merev)
Standard
Standard
Standard
Alacsony
Közepes
Közepes
Standard
•
•

•
•

•
•

•
•







(1) milyen csőméretekhez használható
(2) összekapcsoláskor figyelni kell a megfelelő betűjelzésekre

Egységesen alkalmazott
csatlakozók, melyek
kompatibilisek a microDrainnel, a microReel-lel, és a
nanoReel-lel

USB

TV kimenet, USB,

CAT No

40803

SD kártya foglalat
4 GB SD kártyával

360°

360°-ra növelt forgathatóság

CAT No

40813

Mikrofon, hangszórók,
head set,
AC külső tápellátás
akkumulátorról
CAT No

40783

Extra nagy,
3,5"-os
képernyő

CAT No

40793

microReel L100 + CA-300
• Egy általános csatornavizsgálati eszköz, amit szennyvízcsatornákban használnak,
mellékágakban, padlócsatornákban, vagy kéményekben.
• 50 mm-es csőben 90°-ban elfordul.
• A beépített 512 Hz-es szonda segít könnyen és gyorsan megtalálni a hiba helyét
bármilyen RIDGID® keresővel.
• A készletet ajándék elemmel szállítjuk.

microReel L100 Counter + CA-300
• A microReel L100 Counter-nek van a legtöbb hasznos tulajdonsága:
- Szöveget lehet hozzáadni a média fájlhoz, a beépített számlálónak köszönhetően
közvetlenül elérhetőek a beállítások, illetve a méterszámláló is segíti a munkát.
• A készletet ajándék elemmel szállítjuk.

microDrain D30 + CA-300
• Ideális megoldás kis csőátmérőkre, könnyen megtalálható vele a WC-ben, a
piszoárban, a mosdókban kialakult dugulás, vagy hiba.
• 40 mm-es csőben 90°-ban elfordul.
• A készletet ajándék elemmel szállítjuk.

microDrain D65 Sonde + CA-300
• A legjobban felszerelt kamerarendszer kis átmérőkre:
- A beépített 512 Hz-es szonda segít könnyen, gyorsan és hatékonyan megtalálni
a hiba helyét bármilyen RIDGID® keresővel.
- A tolókábel hossza 20 m.
• A készletet ajándék elemmel szállítjuk.

CA-300
tartozékok

CAT No

40823

nanoReel N85S + CA-300
• A legjobb megoldás ki csőátmérőkhöz, hőcserélőkhöz, csőútvonalak feltárásához.
• 30 mm-es csőben 90°-ban elfordul.
• A beépített 512 Hz-es szonda segít könnyen, gyorsan és hatékonyan megtalálni
a hiba helyét bármilyen RIDGID® keresővel.
• A készletet ajándék elemmel szállítjuk.

Állítható kamerafej
4 db ultrafényes LED-del
aluminiumfoglalatban.

Újratölthető 3,7V Li-lon
akkumulátor

€3.049,00

€3.600,00

€1.749,00

€2.550,00

€3.544,00

•
•
•
•

Az új RIDGID® micro CA-25 rendelkezik a legtöbb
alapvető tulajdonságokkal a kézi kamerák családjában.
A 17 mm-es kamerafejnek, és a minőségi képernyőnek
köszönhetően tiszta képet ad.

Fix, 17 mm-es aluházas kamerafej
2,4"-os színes LCD kijelző
Videó kimenet
Digitális képforgatás 180°-ban

€99,00

CAT No

36738

•
•
•
•

A 2007-ben bemutatott SeeSnake® micro™
vizsgálókamera a világ elsőszámú fényképező
opcióval rendelkező kézi kamerájává vált.
Nagyobb LCD kijelző (3,5")
4 LED-es világítás
Aluminium kamerafej (17 mm)
Rendelkezésre álló kábelek 90 m,
és 180 m

FORGALMAZÓ

17 mm-es
kamerával
készletben

készletbe
csomagolva

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven - Belgium
Tel.: +32 (0)16 380 380
www.ridgid.eu

Magyarország: Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
camil.aliman@emerson.com
Magyar nyelvű ügyfélszolgálat:
Tel.: +4 (0)364 731 208

€249,00

A Ridge szerszám termékcsalád teljes választéka megtekinthető a Ridge Szerszám katalógusban, vagy a www.RIDGID.eu honlapon.

CAT No

40043

micro CA-100

FY11 86TA_HU

micro CA-25

