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Vybavení nejvyšší kvality k prohlížení potrubí 
RIDGID® nabízí široký rozsah vybavení pro prohlížení k diagnostice závad v odpadních potrubích,
komínech, zavěšených podhledech nebo jiných nepřístupných místech do průměru 300 mm (12”).

Program prohlížení potrubí SeeSnake® obsahuje
různé modelové řady:

1 Kompaktní kamerové systémy SeeSnake®

Compact / SeeSnake® Flatpack:
Pro prohlížení odpadů v domech, bytech a pod,…
Pro potrubí 40 - 150 mm (6”), průchod koleny 90° od 50 mm.
Tyto kamerové systémy se dodávají s 30 m tlačného kabelu,
monitorem a to v barevném a černobílém provedení.

STRANA 126 - 127

Kamerový systém se skládá ze zásobního bubnu (který určuje rozsah a dosah vedení systému, obsahuje
tlačný kabel, FleXmitter a kamerovou hlavici) a monitoru.Tak si můžete vytvořit vlastní konfiguraci!

Vidět | Řada SeeSnake® k prohlížení potrubí

Průměr trubky

1 Compact & Flatpack
2 Mini SeeSnake ®

3 SeeSnake ®

* Jmenovitý rozsah: skuteãný
dosah mÛže být ovlivnûn
podmínkami potrubí 
(oblouky, spoji a pod,…).
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Diagram rozsahu a dosahu* 

projde 75 mm 
koleny 90° 

projde 50 mm 
koleny 90° 

projde 50 mm 
koleny 90° 

2 Barevná kamera Mini SeeSnake® a SeeSnake® :
Jsou určeny pro prohlížení potrubí do 300 mm (12”).
Zajistí perfektní obraz, uspokojí i  nejnáročnějšího uživatele.

• Kamera Mini SeeSnake® se může používat v potrubích 40 - 200 mm
(8”), průchod 90° koleny od 50 mm.
Tlačný kabel délky 30 m nebo 61 m. STRANA 128

• Kamera SeeSnake® se může používat v potrubích 50 - 300 mm
(12”), průchod 90° koleny od 75 mm.Tlačný kabel délky 61 m
nebo 99 m. Nyní i samovyrovnávací provedení. STRANA 129

3

2

1
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Řada SeeSnake® k prohlížení potrubí | Vidět

Tlačné kabely 
• Vnitřní jádro ze skleněných vláken.
• Polypropylenový obal.
• V kabelu je vedeno napájení i optický signál.
• Ve všech systémech je vysílač 512 Hz pro umožnění vyhledání.

Vysoce ohebný, přitom však dostatečně tuhý a pevný tlačný kabel spolu s
malou kamerovou hlavicí umožňuje bezkonkurenční rozsah využívání
kamery.

Zásobní buben 
• Všechny bubny kamery k prohlížení potrubí SeeSnake® jsou uzavřeny tak, aby se při dopravě 

nedostaly nečistoty mimo.
• Plastový, hladký a velmi odolný vůči poškození.
• Součástí dodávky je počítadlo metrů poslední generace (s výjimkou modelu Flatpack).
• Obsahuje tlačný kabel s kamerovou hlavicí, FleXmitter a standardní vybavení.

Monitory
• Vysoké rozlišení.
• 230 V nebo příkon z baterie.

âernobílý / Barevný Barevný s rekordérem VCR Barevný s rekordérem DVD

Součásti a díly potrubních kamer RIDGID® SeeSnake® jsou nejvyšší kvality.
Následující přehled vlastností definuje kvalitu potrubních kamerových systémů.

Kamerová hlavice
• Čočka objektivu ze safírového nepoškrabatelného krystalu.
• Plášť z nerezavějící oceli.
• Vysoce výkonné nastavitelné LED diody za silným plastovým oknem.
• Rozlišení 330 HTVL (barevné), 400 HTVL (černobílé).
• Kamerové hlavice malého průměru.
• Širokoúhlá, samozaostřovací optika umožňuje jasný pohled.

NOVINKA
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Vidět | SeeSnake® Compact a Flatpack

Seesnake® Flatpack barevný 40 - 150 95587 95592 95582 95552 83407 84112

Seesnake® Flatpack černobílý 40 - 150 93272 93577 93277 93257 83407 84112

Vlastnosti

1. Zásobní buben 
• Zabraňuje úniku nečistot při dopravě.
• Rozměry: 61 x 19 x 69 cm.
• Průměr: 61 cm.
• Hmotnost: 5 kg.

2. Monitor
• Monitor s odklápěcím stínítkem a krytem, při zavřeném krytu

vodotěsný, 5” černobílý monitor s 400 HTVL nebo 5” LCD
barevný monitor s 330 HTVL.

• Přetáčení obrazu o 180° (pouze u černobílého monitoru).
• Konektor pro vstup / výstup videa.
• Pracuje s napájením ze sítě 110 / 230 V nebo z baterie 14,4 V.

3. Tlačný kabel 
• Průměr 6,8 mm, délka 30 m, s vnitřním jádrem ze skleněných

vláken, schopný přenášet sílu posuvu při dostatečné ohebnosti.
• Tlačný kabel a kamerová hlavice jsou vodotěsné a odolné tlaku do

10 Bar.

4. Ochranná pružina z nerezavějící oceli 
• Obsahuje vysílač “FleXmitter” 512 Hz.
• Chrání mechanické spojení i pojistná lanka (chrání proti přetržení,

vydrží tah10 tun). Elektrické konektory nejsou nikdy mechanicky
namáhány.

5. Vysoce kvalitní kamerová hlavice 
• Vnější průměr pouze 30 mm a 6 diod LED v barevné verzi, vnější

průměr pouze 25 mm a 15 diod LED v černobílé verzi,
plášť z nerezavějící oceli, nastavitelná intenzita osvitu diodami
LED, které jsou kryty čirým plastovým oknem, nepoškrabatelná
čočka objektivu ze safírového krystalu.

• Širokoúhlá, samozaostřovací optika zaručuje vždy jasný obraz.

Kompletní potrubní kamerový systém SeeSnake ®

Flatpack obsahuje:
- buben s tlaãným kabelem, kamerovou hlavicí, FleXmitter a

standardní vybavení (viz níže);
- monitor;
- bateriová verze zahrnuje nabíjeãku 110 / 220 V a baterii 14,4 V.

Kat. č. Popis

67312 Středicí vodítka (20 ks) na hlavici 25 mm - (Č / B)
88392 Kuličková vodítka (10 ks) na hlavici 25 mm - (Č / B)
95507 Středicí vodítka (6 ks) na hlavici 30 mm - (Barva)
97462 Kuličková vodítka (6 ks) na hlavici 30 mm - (Barva)
14133 Kamerová hlavice barevná PAL (30 mm)
14123 Kamerová hlavice Č / B (25 mm)
14133 Klíč 25 mm (Č / B)
14123 Klíč 30 mm (Barva)

Příslušenství kamery k prohlížení potrubí Flatpack
SeeSnake®

Zásobní buben s tlačným
kabelem kamerovou hlavicí 

Monitor Baterie Nabíječka

Kamera k prohlížení potrubí SeeSnake®

Compact a Flatpack 
Systémy pro potrubí do 150 mm (6”)
Průchod koleny 90° od 50 mm 

Systémy Compact / Flatpack jsou lehké kompaktní kamery, určené pro prohlížení odpadů / potrubí do max.
150 mm.
Compact / Flatpack obsahuje:

- buben s tlačným kabelem, kamerovou hlavicí, FleXmitter a standardní vybavení;
- monitor.

Kamera k prohlížení potrubí SeeSnake®

Flatpack 

Standardní vybavení:
- Kuliãková vodítka (2)
- Stfiedicí vodítka (2)
- Klíã

Stfiedicí vodítkaKuliãková vodítka

Model
Rozsah

mm

Kompletní kamerový systém Součásti

230 V Bateriová verze 
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SeeSnake® Compact a Flatpack | Vidět

Kompletní potrubní kamerový systém SeeSnake ®

Compact obsahuje:
- zásobní buben, který obsahuje kameru, tlaãný kabel, FleXmitter a

standardní vybavení (obsah viz níže);
- monitor;
- bateriová verze zahrnuje nabíjeãku 110 / 230 V a baterii 14,4 V.

Vlastnosti

1. Zásobní buben 
• Zabraňuje úniku nečistot při dopravě.
• Rozměry: 41 x 50 x 41 cm.
• Průměr: 41 cm.
• Hmotnost: 8 kg.

2. Kompaktní rám konstrukce 
• Monitor upevněn na rámu.
• Monitor je možno sejmout z rámu.

3. Monitor
• Monitor s odklápěcím stínítkem a krytem, při zavřeném krytu

vodotěsný, 5” černobílý monitor s 400 HTVL nebo 5” LCD
barevný monitor s 330 HTVL.

• Přetáčení obrazu o 180° (pouze u černobílého monitoru).
• Konektor pro vstup / výstup videa.
• Pracuje s napájením ze sítě 110 / 230 V nebo z baterie 14,4 V.

4. Tlačný kabel 
• Průměr 6,8 mm, délka 30 m, s vnitřním jádrem ze skleněných

vláken, schopný přenášet sílu posuvu při dostatečné ohebnosti.
• Tlačný kabel a kamerová hlavice jsou vodotěsné a odolné tlaku do

10 Bar.

5. Ochranná pružina z nerezavějící oceli 
• Obsahuje vysílač “FleXmitter” 512 Hz.
• Chrání mechanické spojení i pojistná lanka (chrání proti přetržení,

vydrží tah10 tun). Elektrické konektory nejsou nikdy mechanicky
namáhány.

6. Vysoce kvalitní kamerová hlavice 
• Vnější průměr pouze 30 mm a 6 diod LED v barevné verzi, vnější

průměr pouze 25 mm a 15 diod LED v černobílé verzi,
plášť z nerezavějící oceli, nastavitelná intenzita osvitu diodami
LED, které jsou kryty čirým plastovým oknem, nepoškrabatelná
čočka objektivu ze safírového krystalu.

• Širokoúhlá, samozaostřovací optika zaručuje vždy jasný obraz.

Kamera k prohlížení potrubí SeeSnake®

Compact 
Průměr potrubí: 40 - 150 mm (1 1/2 - 6”)
Průchod koleny 90° od 50 mm

Standardní vybavení:
- Kuliãková vodítka (2)
- Stfiedicí vodítka (2)
- Klíã

Kat. č. Popis

67312 Středicí vodítka (20 ks) na hlavici 25 mm - (Č / B)
88392 Kuličková vodítka (10 ks) na hlavici 25 mm - (Č / B)
95507 Středicí vodítka (6 ks) na hlavici 30 mm - (Barva)
97462 Kuličková vodítka (6 ks) na hlavici 30 mm - (Barva)
14133 Kamerová hlavice barevná PAL (30 mm)
14123 Kamerová hlavice Č / B (25 mm)
14133 Klíč 25 mm (Č / B)
14123 Klíč 30 mm (Barva)

Příslušenství kamery k prohlížení potrubí Compact
SeeSnake®

NOVINKA
S počítadlem

odvinutých metrů

Seesnake® Compact barevný 40 - 150 95557 95562 95547 95552 83407 84112

Seesnake® Compact černobílý 40 - 150 93927 93567 93252 93257 83407 84112

Zásobní buben s tlačným
kabelem kamerovou hlavicí 

Monitor Baterie Nabíječka
Model

Rozsah
mm

Kompletní kamerový systém Součásti

230 V Bateriová verze 
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N OV I N K A
Počítadlo další generace,

k dodání v roce 2008

Vidět | SeeSnake® Kamera k prohlížení potrubí

83607 40 - 200 •
83617 40 - 200 •

Kamerové systémy k prohlížení potrubí Mini SeeSnake®

a SeeSnake® “PLUS”
Kamery Mini SeeSnake® a SeeSnake® jsou určeny pro snadné používání a jsou vyrobeny z vysoce
jakostních materiálů.
Systémy potrubí SeeSnake® jsou určeny k prohlížení trubek do průměru 300 mm (12”). Systémy
potrubí Mini SeeSnake® jsou určeny k prohlížení trubek do průměru 200 mm (8”).
Tyto kamerové systémy se mohou používat pro prohlížení odpadů, komínů, klimatizačních vedení nebo
jakýchkoli jiných prostorů s omezeným přístupem.
Barevná kamera k prohlížení potrubí SeeSnake® je vybavena samovyrovnávací kamerovou hlavicí
udržující obraz vždy ve svislé poloze. (K dodání je rovněž bez samovyrovnávání.)

Systém kamery k prohlížení potrubí RIDGID® Mini SeeSnake® obsahuje 2 součásti:
1) zásobní buben s tlačným kabelem, kamerovou hlavici, FleXmitter 512 Hz a standardní vybavení;
2) monitor (viz stranu 130).

Pomocí univerzálního konektoru SeeSnake ® mÛže být každý zásobní buben spojen s libovolným monitorem (barevným nebo ãernobílým).

Údaje pouze pro objednání zásobního bubnu
(pro kompletní systémy včetně monitoru viz stranu 131)

*Jmenovitý rozsah: skuteãný dosah mÛže být ovlivnûn podmínkami potrubí (oblouky, spoji a pod,…). * âernobílé systémy lze dodat na požádání.

Buben barevné kamery pro prohlížení potrubí Mini
SeeSnake®

Pro potrubí 40 - 200 mm (1 1/2 - 8”)*

Průchod koleny 90° od 50 mm 
Vlastnosti

1. Zásobní buben 
• Hladký, uzavřený z odolného plastu zabraňuje úniku nečistot.
• Počítadlo pro měření vzdálenosti zasunutí kamerové hlavice do

potrubí, zobrazení datumu a času.
• Počítadlo další generace s vysokým rozlišením, k dodání na jaře

2008.

2. Tlačný kabel 
• Tlačný kabel délky 30 nebo 61 m, s vnitřním jádrem ze skleněných

vláken, zajišťuje sílu posuvu při dostatečné ohebnosti.
• Průměr kabelu: 8 mm.

3. Ochranná pružina z nerezavějící oceli 
• Obsahuje vysílač “FleXmitter” 512 Hz.
• Chrání mechanické spojení i pojistná lanka (chrání proti přetržení,

vydrží tah10 tun), elektrické konektory nejsou nikdy mechanicky
namáhány.

4. Vysoce kvalitní kamerová hlavice 
• Vnější průměr pouze 30 mm.
• Plášť z nerezavějící oceli.
• 6 nastavitelných LED diod za silným plastovým oknem.
• Nepoškrabatelná čočka objektivu ze 

safírového krystalu.
• Širokoúhlá, samozaostřovací optika 

zaručuje vždy jasný obraz.

Standardní vybavení:
- Kuliãková vodítka (2)
- Stfiedicí vodítka (4)
- Klíã

FleXmitter 512 Hz (standard u
všech kamer k prohlížení
potrubí SeeSnake ®)

Kat.
č.

Rozsah
mm

Délka tlačného kabelu 

30 m 61 m
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Zásobní bubny | Vidět

Standardní zásobní buben barevné
samovyrovnávací kamery SeeSnake®

Pro potrubí 50 - 300 mm (2 - 12”)
Průchod koleny 90° od 75 mm 

Vlastnosti

1. Zásobní buben 
• Hladký, uzavřený z odolného plastu zabraňuje úniku nečistot.
• Počítadlo pro měření vzdálenosti zasunutí kamerové hlavice do

potrubí, zobrazení datumu a času.
• Počítadlo další generace s vysokým rozlišením, k dodání na jaře

2008.
• Pojezdová kolečka pro snadný transport.

2. Tlačný kabel 
• Tlačný kabel délky 61 nebo 99 m, s vnitřním jádrem ze skleněných

vláken, schopný přenášet sílu posuvu při dostatečné ohebnosti.
• Průměr kabelu: 11 mm.

3. Ochranná pružina z nerezavějící oceli
• Obsahuje vysílač “FleXmitter” 512 Hz.
• Chrání mechanické spojení i pojistná lanka (chrání proti přetržení,

vydrží tah10 tun), elektrické konektory nejsou nikdy mechanicky
namáhány.

4. Vysoce kvalitní samovyrovnávací kamerová hlavice 
• Vnější průměr pouze 35 mm.
• Plášť z nerezavějící oceli.
• 6 nastavitelných LED diod za silným plastovým oknem.
• Nepoškrabatelná čočka objektivu ze safírového krystalu.
• Širokoúhlá, samozaostřovací optika zaručuje vždy jasný obraz.
• Hlavice samovyrovnávací kamery k prohlížení potrubí SeeSnake® je

zkonstruována tak, aby vždy udržovala obraz ve svislé poloze.

Údaje pouze pro objednání zásobního bubnu

Standardní vybavení:
- Kuliãková vodítka (2)
- Stfiedicí vodítka 3 x 75 mm

3 x 150 mm
- Vozík SeeSnake ®

- Klíã

Ostatní sestavy (tlaãný kabel 99 m, barevné a ãernobílé systémy bez samovyrovnávání) lze dodat na požádání.

Kat.
č.

Rozsah
mm

Délka tlačného kabelu 

61 m

N OV I N K A
Počítadlo další generace,

k dodání v roce 2008
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Vidět | Monitory

Monitor LCD + DVD • 10” monitor LCD se sluneční clonou.
• Rekordér DVD s vodovzdornou 

dotykovou deskou.
• Napájení 230 V.
• Zvukový záznam zabudovaným

mikrofonem.
• Nízká hmotnost - pouze 11,5 kg.
• Přijímá všechny formáty DVD.
• Systém MPEG 2.
• Konektor pro vstup / výstup 

videa.

Monitor LCD / VCR • 10” monitor LCD.
• Rekordér VCR.
• Napájení 230 V.
• Zvukový záznam zabudovaným mikrofonem.
• Konektor pro vstup / výstup videa.

Monitory

Monitorová sada • 5” monitor LCD se sluneční clonou.
• Konektor pro vstup / výstup videa.
• Pracuje s napájením ze sítě 110 / 230 V nebo z baterie 14,4 V.

(baterie není v dodávce).
• Vodotěsný (pokud je zavřený).
• Naklápěcí kryt s clonou.

73177 14,0

Kat.
č.

Hmotnost 
kg

95552 3,5

Kat.
č.

Hmotnost 
kg

23673 11,5

Kat.
č.

Hmotnost 
kg

NOVINKA

NOVINKA
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Kamera k prohlížení potrubí Mini SeeSnake®

s tlačným kabelem 30 m 40 - 200 83637 24623 35131
s tlačným kabelem 61 m 40 - 200 83657 24473 35141

Kamera k prohlížení potrubí SeeSnake®

samovyrovnávací
s tlačným kabelem 61 m** 50 - 300 13963 24453 35171

Tabulka pro objednání | Vidět

Kompletní kamerový systém k prohlížení potrubí RIDGID® (Mini) SeeSnake® obsahuje:
1) zásobní buben s tlačným kabelem, kamerovou hlavicí, FleXmitter a standardním vybavením;
2) monitor. viz strany 128 - 129

viz stranu 130

14033 Barevná samovyrovnávací kamera - PAL 35 mm —
14128 Barevná kamera - PAL 30 mm 14133

15323 Vysílač FleXmitter 15828

73142 Počítadlo 73142
12248 Kabel 0,45 m s dabingovým blokem 12248
64627 Připojovací kabel 10 m SeeSnake® —

— Připojovací kabel 3 m Mini SeeSnake® 67307

— 20 středicích hvězdicových vodítek pro hlavici 25 mm 67312
— 6 středicích hvězdicových vodítek pro hlavici 30 mm 95507

64502 10 středicích hvězdicových vodítek (6”) pro hlavici 35 mm —
64497 20 středicích hvězdicových vodítek (3”) pro hlavici 35 mm —

— 10 kuličkových vodítek Mini pro hlavici 25 mm 88392
— 6 kuličkových vodítek Mini pro hlavici 30 mm 97462

97852 10 kuličkových vodítek pro hlavici 35 mm —

93387 4 vodicí oka 93392 viz dole

97832 Vozík (3”) (hlavice 35 mm) —

— Klíč (hlavice 25 mm) 17553
— Klíč (hlavice 30 mm) 17558

17563 Klíč (hlavice 35 mm) —

83407 Baterie 14,4 V 83407
84112 Nabíječka baterií 14,4 V 84112

Příslušenství

Vodicí oko chrání rám a 
tlaãný kabel.

** Alternativní sestavy: tlaãný kabel 99 m, barevné a ãernobílé systémy bez samovyrovnávání lze dodat na požádání.

Vozík kamery k prohlížení
potrubí SeeSnake ®

Popis
Rozsah

mm LCD / VCR LCD / DVD Monitor

Tato katalogová čísla se stávají ze zásobního bubnu a monitoru

Kamera k prohlížení
potrubí

Mini SeeSnake®

Kat. č.

Kamera k prohlížení
potrubí SeeSnake®

Kat. č.
Popis
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NaviTrack Scout NaviTrack II

Rozměr obrazovky Střední obrazovka Velká obrazovka
Výpočet hloubky Automatický Stálý na obrazovce
Přesnost (délka antény) Střední anténa Dlouhá anténa

Vyhledat | Lokátory RIDGID®

Vyberte si lokátor, který
nejlépe vyhovuje vašim
potřebám
Kritéria jsou:
• Co potřebujete nalézt?
• Velikost obrazovky.
• Jak se vypočítává hloubka?
• Přesnost = delší anténa zvyšuje přesnost.
• Dostupné frekvence.

Co potřebujete nalézt?
Potřebuji najít pouze kamery / vysílače

Lokátory RIDGID® jsou rychlé, přesné,
jednoduché pro obsluhu

Všechny lokátory RIDGID® používají dvě stereoskopické antény,
které umožňují lokátoru všechen signál “vidět”.
Stereoskopická anténa vám umožní provádět grafické pátrání.
Používá na obrazovce mapu k označení polohy hledaného cíle.

SR-20 SR-60 NaviTrack II

Rozměr obrazovky Střední obrazovka Velká obrazovka Velká obrazovka
Výpočet hloubky Stálý na obrazovce Stálý na obrazovce Stálý na obrazovce
Přesnost (délka antény) Dlouhá anténa Dlouhá anténa Dlouhá anténa
Max. frekvence pro aktivní hledání 35 kHz 93 kHz 93 kHz
Schopný aktivního hledání tras Ano Ano Ano *
Schopný pasivního hledání tras Ano Ano Ne

Potřebuji nalézt podzemní inženýrské sítě (telefon,TV, 50 Hz...)
Důležité: těmito lokátory lze rovněž vyhledat kamery / vysílače

* Pro tuto aplikaci doporuãujeme použití SR-20 / SR-60.

Rychlý a snadný:
Při hledání vysílačů: jděte pouze k největšímu číslu a cíl naleznete.
Při hledání vedení: pro snadné nalezení hledané trasy sledujte údaje
na obrazovce.
Zjišťovat polohu se naučí za několik minut každý!

Přesný:
Použijte další informace, které poskytuje mapový displej, abyste si
ověřili vyhledané místo a že jste opravdu přesní.

Intenzita signálu: když se toto ãíslo
zvûtšuje, blížíte se k cíli

Hledání podzemních inženýrských sítí:
pfiesné informace v reálném ãase
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19243 Lokátor NaviTrack™ Scout

20248 Přepravní kufřík pro lokátor NaviTrack™ Scout

NaviTrack Scout® | Vyhledat

Lokátor NaviTrack Scout® 

Kompaktní lokátor pro kamery a vysílače
• Rychlá metoda hledání vás navede rychleji na správné místo.
• Pohodlný: platí pouze nejsilnější signál! Každý to dokáže! Žádné nuly a žádná maxima.
• Přesný: zahrnuje mapový displej na potvrzení nalezeného místa!

NaviTrack Scout® používejte:
• Pro hledání kamerové hlavice (pokud je vybavena vysílačem):

- Vyhledá všechny kamerové systémy k prohlížení potrubí
SeeSnake® (512 Hz).

- Vyhledá také vysílače 33 kHz, 640 Hz.
• Pro vyhledání vysílače připojeného k čisticí spirále, tlakové hadici 

(viz stranu 135).

Grafický displej
• Obrazovka LCD.
• Automatické odečítání hloubky.
• Automatické podsvícení.
• Všechny potřebné informace jsou přehledně zobrazeny na displeji.
• Při přibližování k cíli z kteréhokoli směru obdržíte stejné informace.

Vlastnosti
• Hmotnost pouze 1,4 kg.
• Zdroj proudu: 4 baterie C.
• Životnost baterií: přibližně 16 hodin.
• Standardní frekvence:

Vysílač: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Aktivní hledání vedení: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Pasivní hledání vedení střídavého proudu: 50 Hz

Standardní vybavení 
• Plastický kufřík.
• 4 baterie C.
• Značkovače povrchu a svorka.

Vysílaã s adaptérem na
tlakové hadice 1/2”.

Musíte dělat pouze jednu věc - 
sledovat velikost čísla.

Popis
Kat.

č.
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13673 Lokátor NaviTrack™

22388 Přepravní kufřík pro lokátor NaviTrack™ 

Vyhledat | NaviTrack IITM

Lokátor NaviTrack II™: Lokátor pro
hledání kamer a vysílačů
• Rychlá metoda hledání vás navede ihned na správné místo.
• Pohodlný: platí pouze nejsilnější signál. Každý to dokáže! Žádné nuly a žádná maxima.
• Přesný: zahrnuje mapový displej na potvrzení nalezeného místa!
• Čím se NaviTrack IITM liší od přístroje NaviTrack Scout®:

- větší obrazovkou.
- delší anténou (ergonomičtější a přesnější při určování hloubky).
- schopností provádět aktivní hledání sítí.

Lokátor NaviTrack IITM používejte:
• Pro hledání kamerové hlavice (pokud je vybavena vysílačem):

- Vyhledá všechny kamerové stémy k prohlížení potrubí SeeSnake®

(512 Hz).
- Vyhledá také vysílače 33 kHz, 640 Hz.

• Pro vyhledání vysílače připojeného k čisticí spirále, tlakové hadici
(viz stranu 135).

• Pro aktivní hledání vedení pomocí vysílače: elektrického vedení,
televizního vedení, telefonního vedení nebo jakéhokoli kovového
vedení.
(Pokud je na vedení možné vytvořit elektromagnetický signál).

Grafický displej
• Velká obrazovka LCD.
• Údaj o hloubce vysílače (hloubka > 35 cm).
• Automatické podsvícení.
• Všechny potřebné informace jsou přehledně zobrazeny na displeji.
• Při přibližování k cíli z kteréhokoli směru obdržíte stejné informace.

Vlastnosti
• Hmotnost: 2,3 kg.
• Zdroj proudu: 4 baterie C.
• Životnost baterií: přibližně 16 hodin.
• Skládací anténa pro snadné uskladnění.
• Standardní frekvence:

Vysílač: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz
Aktivní hledání vedení: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93,8 kHz
Pasivní hledání vedení: 50 Hz

Standardní vybavení 
• Plastický kufřík.
• 4 baterie C.
• Značkovače povrchu a svorka.

Lokátor NaviTrack II TM v pfiepravním kuffiíku.

Musíte dělat pouze jednu věc - 
sledovat velikost čísla.

Popis
Kat.

č.
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Vysílače | Vyhledat

16728 Vysílač Transmitter

19263 Adaptér pro spirály 10 - 16 mm (5/8” a 3/4”) bubnových čističek 
19268 Adaptér pro spirály 12 -22 mm (7/8” a 1/2”)
19273 Adaptér pro spirály 10 - 16 mm (5/8” a 3/8”)
19258 Adaptér pro spirály 32 mm (1 1/4”)
86246

Vysílače RIDGID®

RIDGID® nabízí řadu vysílačů pro různé aplikace.

Standardní vybavení 
• Dva 4 m dlouhé

připojovací kabely.
• Vysoce vodivá

uzemňovací tyč.
• Osm bateriových článků D.
• Indukční svěrka 

(volitelné vybavení).

Vlastnosti
• Odolný, lehký, malý, snadno

přenosný box.
• Frekvence: 128 Hz, 1 kHz,

8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
• Výstupní výkon: proměnný

10 W.
• Zdroj proudu: osm

bateriových článků D nebo
pomocí adaptéru 230 V.

• Životnost baterií: více než 
120 hodin.

• Rozměry:
375 mm x 160 mm x 180 mm.

Vysílač Transmitter 
• Může být připevněn ke spirále na čištění odpadu nebo 

tlakové hadici pro vyhledání polohy v potrubí.
• Blikající LED signalizuje, že vysílač je aktivován.

15003 Vysílač pro vedení NaviTrack™

20503 Indukční svěrka

Vysílač pro vedení NaviTrack™

• Vyhledání aktivního vedení, skrytého kabelu, televizního,
telefonního, vícevrstvého, měděného, a pod, … vedení,
potrubí které může přenášet elektromagnetický signál.

19793 Plovoucí vysílač (sada 2 kusů)

Plovoucí vysílač
• Pro hledání odpadních 

nádrží a pod.
• Signál 512 Hz.
• Blikající LED signalizuje,

že vysílač je aktivován.
• Průměr 40 mm.
• Napájený z baterie.

Vysílaã pro vedení NaviTrack™
mÛže vytváfiet signál ve skrytém
vedení, potrubí nebo kabelu tfiemi
zpÛsoby:

Pfiímým spojením pomocí
pfiipojovacích kabelÛ. Indukcí pfies indukãní svûrku. Indukcí z boxu vysílaãe.

Dálkový vysílaã s adaptérem
tryskové hadice 1/2”

Popis
Kat.

č.

Popis
Kat.

č.

Popis
Kat.

č.

Adaptér pro hadice tlakové vodní čističky 1/2” (pro používání s velkými
systémy tlakových vodních čističek, nikoliv RIDGID®)
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Obrazovka v režimu Omniseek: Je vidět několikeré vedení

(na snímku obrazovky jsou vidět tři různá vedení) , ,

Vyhledat | SeekTechTM SR-20

21943 Lokátor vedení SeekTech™ SR-20 (včetně kufříku)

22173 Pevný kufřík pro SeekTech™ SR-20 

SeekTech™ SR-20 Hledání sítí technických zařízení
Vyhledává rychle, přesně a spolehlivě podzemní sítě technických zařízení.
• SeekTech™ je jediný lokátor vedení, který používá vícesměrové antény, naváděcí šipky a snadno

srozumitelný mapový displej, aby vás rychle a přesně dovedl k hledanému vedení.

Přijímač SR-20 používejte:
• Pro hledání vedení pomocí vysílače pro vedení (aktivní hledání).
• Pro hledání vedení pomocí samotného lokátoru (pasivní hledání).
• Pro hledání kamerového systému (pokud je vybaven vysílačem):

- Vyhledá všechny kamerové stémy k prohlížení potrubí
SeeSnake® (512 Hz).

- Rovněž vysílačů 33 kHz, 640 Hz.
• Pro vyhledání vysílače připojeného k čisticí spirále, tlakové hadici

(viz stranu 135).

Grafický displej
• Obrazovka LCD.
• Automatické odečítání hloubky. (rovněž v pasivních režimech!)
• Automatické podsvícení.
• Všechny potřebné informace jsou přehledně zobrazeny na displeji.
• Omniseek: kombinuje elektrické (< 4 kHz) a pasivní rádiové 

(4 - 35 kHz) hledání v jednom režimu lokátor autoselekcí najde
nejlepší šířku pásma na jedné obrazovce uvidíte několikeré vedení
(max. 3) (viz obrazovku Omniseek dole).

Vlastnosti
• Hmotnost: 1,8 kg.
• Zdroj proudu: 4 baterie C.
• Standardní frekvence:

Vysílač: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Aktivní hledání vedení: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz a 33 kHz
Pasivní hledání vedení střídavého proudu: výkon - 50 / 60 Hz 

rádio - 4 - 15 kHz a
15 - 36 kHz

Můžete si naprogramovat jakou chcete frekvenci
až do 35 kHz!

Hloubka:
Je prÛbûžnû
zobrazena. Cílová ãára:

Ukazuje hledané
místo a smûr.

Signál pfii pfiiblížení:
Pfii minimální vzdálenosti od
hledaného cíle je maximální.

Levá / pravá
navádûcí šipka:
Vás vede k
hledanému vedení.

NOVINKA

RIDGID® nabízí 
2 modely:
SR-20 a SR-60

Grafický displej:
Displej udává v reálném čase úplné informace o signálu, který
hledáte. Když se přibližujete k hledanému vedení, číslo se zvětšuje.
Čára na obrazovce se obrací, když se obrací hledané vedení.
Na obrazovce je šipka, která vám říká, že máte jít vlevo nebo vpravo.

Popis
Kat.

č.
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SeekTechTM SR-60 | Vyhledat

30123 Lokátor vedení SeekTech™ SR-60 (včetně kufříku)

SeekTech™ SR-60 Hledání sítí technických zařízení
Vyhledává rychle, přesně a spolehlivě podzemní sítě technických zařízení.
• SeekTech™ je jediný lokátor vedení, který používá vícesměrové antény, naváděcí šipky a snadno

srozumitelný mapový displej, aby vás rychle a přesně dovedl k hledanému vedení.
• Čím se SR-60 od SR-20 liší:

- obzvlášť velkým displejem.
- vyššími frekvencemi (max. 93 kHz): to usnadňuje hledání v prostředí s velkým odporem.

Cílová ãára:
Ukazuje hledané
místo a smûr.

NOVINKA

Hloubka:
Je prÛbûžnû
zobrazena.

Signál pfii pfiiblížení:
Pfii minimální vzdálenosti od
hledaného cíle je maximální.

Levá / pravá navádûcí šipka:
Vás vede k hledanému vedení.

Přijímač SR-60 používejte:
• Pro hledání vedení pomocí vysílače pro vedení (aktivní hledání).
• Pro hledání vedení pomocí samotného lokátoru (pasivní hledání).
• Pro hledání kamerového systému (pokud je vybaven vysílačem):

- Vyhledá všechny kamerové stémy k prohlížení potrubí
SeeSnake® (512 Hz).

- Rovněž vysílačů 33 kHz, 640 Hz jiných výrobců.
• Pro vyhledání vysílače připojeného k čisticí spirále, tryskové hadici

(viz stranu 135).

Grafický displej
• Velká obrazovka LCD.
• Automatické odečítání hloubky.
• Automatické podsvícení.
• Všechny tyto informace jsou přehledně zobrazeny na displeji.
• Při přibližování k cíli z kteréhokoli směru obdržíte stejné

informace.
• Omniseek: kombinuje elektrické (< 4 kHz) a pasivní rádiové 

(4 - 35 kHz) hledání v jednom režimu lokátor autoselekcí najde
nejlepší šířku pásma na jedné obrazovce uvidíte několikeré vedení
(max. 3) (viz obrazovku Omniseek dole).

Vlastnosti
• Hmotnost: 1,8 kg.
• Zdroj proudu: 4 baterie C.
• Standardní frekvence:

Vysílač: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 16 kHz, 33 kHz
Aktivní hledání vedení: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz a 33 kHz
Pasivní hledání vedení střídavého proudu: výkon - 50 / 60 Hz 

rádio - 4 - 15 kHz a
15 - 36 kHz

Můžete si naprogramovat jakou chcete frekvenci
až do 93 kHz!

Obrazovka v režimu Omniseek: Je vidět několikeré vedení

(na snímku obrazovky jsou vidět tři různá vedení) , ,

Grafický displej:
Grafický displej SR-60 vám zobrazuje pohled na hledané vedení z
ptačí perspektivy.
Když se přibližujete k hledanému vedení, číslo se zvětšuje.
Čára na obrazovce se obrací, když se obrací hledané vedení. Na
obrazovce je šipka, která vám říká, že máte jít vlevo nebo vpravo.

Popis
Kat.

č.
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Vyhledat | SeekTechTM Vysílače pro vedení

Vysílače pro vedení RIDGID® SeekTechTM

• 3 výkonné a snadno použitelné vysílače:
- větší počet frekvencí.
- variabilní výkon až do 10 W.
- elegantní design: zpětná akustická vazba ověřuje správnost obvodu.

ST-305
Vlastnosti
• Proměnný výkon 5 W (3 kroky).
• 4 frekvence (1 kHz, 8 kHz, 33 kHz a 93 kHz).
• Možnost vysílat současně 2 frekvence.
• Uzemňovací kolík je součástí dodávky.
• 3 m dlouhé kabely.
• 6 x baterie C.
• 1,1 kg.

Vysílače RIDGID® mohou pracovat ve 3 režimech
(viz stranu 135)
a) přímým připojením: pomocí vodičů a elektrických svorek.
b) se signální svěrkou: signální svěrku upevněte na cílové zařízení.
c) v indukčním režimu: vysílač umístěte na zem, aby se

indukoval signál.

ST-510
Vlastnosti
• Proměnný výkon 10 W.
• 27 frekvencí (128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz 

a ještě řada dalších).
• LCD poskytují vizuální zpětnou vazbu o odporu vedení,

průtoku proudu a výkonu.
• Uzemňovací kolík je součástí dodávky.
• 4 m dlouhé kabely.
• 8 x baterie D.
• 4 kg.
• Lze připojit na 230 V.

21948 Vysílač ST-305 (5 W) 1,1 1

21953 Vysílač ST-510 (10 W) 4,0 1

20973 Indukční signální svěrka 4” 1,1 1

26563 Vysílač ST-33Q (10 W) 7,0 1

Kat.
č.

Hmotnost 
kg

Kusů v
baleníPopis

SIGNÁLNÍ SVĚRKA 
Vlastnosti
• Hodí se pro potrubí 100 mm.
• Kontrolky LED ověřují ovládání a uzavření okruhu.

ST-33Q
Vlastnosti
• Maximum 10 W.
• Při přímém připojení si můžete naprogramovat libovolnou

frekvenci (max. 93 kHz).
• Indukční frekvence 8 a 33 kHz.
• Velmi silné indukční cívky.
• Obrazovka LCD zobrazuje vysílaný výkon, frekvenci a stav baterií.
• 6 x baterie D.


