Sistema de Diagnóstico Visual
& Localização

SeeSnake® microDrainTM
Sistema de Inspeção Visual

O sistema de inspeção visual microDrainTM representa um grande avanço na tecnologia de inspeção de
drenagem de diâmetro pequeno aliado à durabilidade que você espera da RIDGID®. O sistema microDrainTM
permite a rápida inspeção em locais anteriormente inacessíveis – proporcionando uma acessibilidade real,
aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de trabalho. O sistema microDrainTM é mais eficaz em curvas
apertadas, enquanto o sistema microReel permite inspeções mais longas de até 30 metros graças a seu cabo
de inserção mais rígido.
• O diâmetro pequeno e uma volta justa do raio da cabeça da câmera possibilitam o acesso a ralos de
banheiro e linhas de 1¼” . Disponível em 10m e 20m.
• A compatibilidade com diversos monitores permite o uso da roda do microDrainTM com o monitor
SeeSnake® ou com a micro CA-300 câmera de inspeção visual manual.
• A unidade leve e compacta permite que você guarde e transporte a câmera em seu veículo ou em seu local
de trabalho, proporcionando soluções onde e quando você precisar.
• Os tambores intercambiáveis permitem a troca do tambor interno dependendo da aplicação. Você pode
escolher entre:
- L100 e LT100C: linhas de 1½” à 4” com cabo de inserção rígido possibilitando a inspeção de linhas com
até 30 metros.
- D30 e D65S: para diâmetros menores com curvas apertadas, sifões de pias e vasos sanitários de 1½” à 3”,
para linhas de até 20 metros.

Especificações
Cabeça da câmera
Comprimento do cabo
Diâmetro do cabo
Capacidade da linha
Peso
Comprimento
Largura
Altura
Resolução
Bola guia
Sonda
Contador

microDrainTM D30

microDrainTM D65S

microReel L100/L100C

0,86" (22 mm)
30' (10 m)
0,33" (8,3 mm)
1" - 3" (25 - 76 mm)
8,6 lbs. (3,9 kg)
13,25" (33,7 cm)
6,6" (16,8 cm)
17,5" (44,5 cm)
510 x 496 NTSC
2 incluídas
Não
Não

0,86" (22 mm)
65' (20 m)
0,33" (8,3 mm)
1" - 3" (25 - 76 mm)
9,8 lbs.(4,4 kg)
13,25" (33,7 cm)
6,6" (16,8 cm)
17,5" (44,5 cm)
510 x 496 NTSC
2 incluídas
512Hz
Não

0,98" (25 mm)
100' (30 m)
0,27" (6,7 mm)
1½" a 4" (38 - 100 mm)
10,3 lbs. (4,7 kg)
13,25" (33,7 cm)
6,6" (16,8 cm)
17,5" (44,5 cm)
510 x 496 NTSC
2 incluídas
512Hz
Opcional

A câmera de inspeção microDrainTM é compatível com os seguintes monitores

Monitor MiniPak
Nº do catálogo: 32748

Monitor DVDPak
Nº do catálogo: 33198

Monitor CS1000
Nº do catálogo: 32603

Monitor CS10
Nº do catálogo: 39328

Câmera de Inspeção micro CA-300
Nº do catálogo: 37888

Para ver o código do produto consultar a página 10.10
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