SeeSnake®

Seria rM200

Sistemele pentru video inspecție rM200 combină portabilitatea cu versatilitatea gamei de tamburi D2, oferind
diferite combinații între rigiditatea și flexibilitatea arcului pentru cablurile impingătoare, făcând posibilă
efectuarea oricărui tip de lucrare.
Interschimbabilitate
• Gama D2 este alcătuită în prezent din tamburii D2A și D2B.
• Sistemul rM200 poate fi livrat cu tamburul selectat.
– Fiecare tambur poate fi cumpărat şi separat.
– Cumpărați-le pe amândouă; le puteți schimba rapid si uşor între ele pentru a fi flexibili în timpul lucrărilor.
Capacitate de împingere
• Tamburii au diferite lungimi de cablu, diametre, rigiditate şi arcuri.
• Alegeți tamburul care vă oferă posibilitatea de a trece uşor prin coturi și teuri – acela este tamburul potrivit pentru
dumneavoastră.
Portabilitate
• Uşor de transportat, fiind prevăzut cu mâner şi roți.
• Monitoarele CS6 și CS65 pot fi ataşate la tambur pentru a asigura uşurința transportului, operării și depozitării.

CARACTERISTICI TEHNICE
rM200A

rM200B

• Masa sistemului ....................36.3 lb (16.5 kg)...................39.2 lb (17.8 kg)
• Masa tamburului ...................16.4 lb (7.4kg)......................19.2 lb (8.7kg)
• Diametrul tamburului ............17” (43.2 cm).......................17” (43.2 cm)
• Camera
Vedere ................................... Autoaliniere........................Autoaliniere
Lungime ................................1”(2.6 cm).............................1” (2.6 cm)
Diametru ...............................1”(2.5 cm) ............................1” (2.5 cm)
Lumină ..................................6 leduri.................................6 leduri
• Sonda
Frecvență ..............................512 Hz..................................512 Hz
• Rezolutie
PAL ........................................768x 576 Pixeli....................768x 576 Pixeli
• Sistemul cu arc
Tip ..........................................Singular................................Dual
Lungime ...............................12” (30.8 cm).......................17” (43.3 cm)
• Cablu împingător
Lungime ................................200’ (61 m)...........................165’ (50 m)
Diametru ...............................0.3” (0.76 cm) .....................0.35” (0.90 cm)
Diametrul miezului
din fibră de sticlă..................0.14” (0.36 cm)....................0.18” (0.45 cm)
Raza minimă de curbură......2.8” (7.1 cm)........................3.5” (8.9 cm)
• Capacitatea țevii.....................1.5” to 8”.............................2” to 8”
		
(3.8 cm to 20.3 cm)
(5.1 cm to 20.3 cm)
*Când este folosită cu ghidaj de centrare de 5” (12.5 cm).

Tambur rM200A
Nr. de Catalog 42353

Tambur rM200B
Nr. de Catalog 47533

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ
MASA
(lb.) (kg)

NR.
CATALOG

MODEL

47163

rM200A &
CS6

Ansamblu SeeSnake MAX rM200A cu
Tambur D2A & Monitor CS6 & 1 buc.
Baterie 18V, 1 buc. Încărcător 230V, 1 buc.
Adaptor AC

42.3 19.2

42353

rM200A

SeeSnake MAX rM200A cu Tambur D2A

36.3 16.5

47533

rM200B

SeeSnake MAX rM200A cu Tambur D2B

39.2 17.8

47553

rM200

Tambur rM200 D2A

16.4

7.4

47543

rM200

Tambur rM200 D2A

19.2

8.7

DESCRIEREA PRODUSULUI

Proiectate pentru a fi utilizate cu monitoarele
digitale CS6 sau CS65 ataşate pe tambur;
compatibile cu orice alt monitor SeeSnake.

rM200 D2A
Nr. Catalog 47553

rM200 D2B
Nr. Catalog 47543

RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își
rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caractreristicile tehnice sau
designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool
vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul www.RIDGID.com.

www.RIDGID.com
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