URZĄDZENIE Z FUNKCJĄ STEROWANIA WI-FI

NOWOŚĆ

Podłącz się do urządzenia RIDGID® SeeSnake® CSx VIA z funkcją sterowania Wi-Fi i odkrywaj możliwości, jakie dają
wszechstronność, wygoda i operowanie kamerą z ekranu własnego urządzenia mobilnego. CSx VIA to dodatkowe, elastyczne
rozwiązanie, umożliwiające wykorzystywanie ekranu własnego urządzenia i zapewniające wygodny sposób transmitowania,
rejestrowania i udostępniania najwyższej jakości obrazu za pomocą urządzenia z systemem iOS, Android lub Windows.
Urządzenie CSx VIA współpracuje z darmową aplikacją HQx® Live umożliwiając zdalne sterowanie funkcjami kamery,
takimi jak licznik długości odcinka i sonda. CSx VIA jest kompatybilne z Technologią TruSense® i aktywuje funkcje TruSense
w aplikacji. Zastosowanie regulowanej stacji dokującej HQx do instalowania różnych urządzeń zapewnia uzyskanie
optymalnego obrazowania podczas inspekcji w każdych warunkach.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI




Wygoda i elastyczność dzięki możliwości stosowania z 		
wieloma bębnami poprzez port łączący przewody.
Stacja dokująca HQx może być zamontowana na każdym 		
bębnie serii RIDGID SeeSnake Compact lub używana 		
samodzielnie, jako urządzenie wolnostojące.

KOMPATYBILNOŚĆ Z WIELOMA BĘBNAMI


Urządzenie CSx VIA jest kompatybilne ze wszystkim bębnami
RIDGID SeeSnake, łącznie z bębnami Standard i Mini przy 		
użyciu mocowania RIDGID SeeSnake Standard i Mini CSx VIA.

BEZPROBLEMOWA TRANSMISJA PRZEZ WI-FI


Niezawodna łączność między CSx VIA i urządzeniem
mobilnym zapewnia większą wydajność z aplikacją HQx Live
lub oprogramowaniem HQ dla systemu Windows.

RAPORTOWANIE NA BIEŻĄCO


Błyskawiczne przesyłanie wiadomości e-mail, tekstu lub 		
zdjęć i filmów do klientów lub współpracowników w czasie
rzeczywistym, bezpośrednio z miejsca wykonywanych prac.

URZĄDZENIE Z FUNKCJĄ STEROWANIA WI-FI
Urządzenie SeeSnake CSx VIA montuje się bezpośrednio na systemach RIDGID® SeeSnake®
microDrain™, microReel™, nanoReel™, bębnach serii Compact i bębnach serii rM200. Sparowanie z
urządzeniem CSx VIA i użycie mocowania SeeSnake Standard i Mini CSx VIA przekształca każdy
system bębna i kamery SeeSnake Standard lub Mini w system z funkcją Wi-Fi.

Mocowanie SeeSnake®Standard i Mini CSx VIATM przekształca każdy system bębna i kamery
SeeSnake Standard lub Mini w system z funkcją Wi-Fi, po sparowaniu z urządzeniem sterującym CSx VIA.
Wystarczy prawidłowo zamontować urządzenie CSx VIA na stalowej ramie, aby uzyskać elastyczne
rozwiązanie, umożliwiające wykorzystywanie własnego ekranu do transmitowania, rejestrowania i
udostępniania najwyższej jakości obrazu z przeprowadzanych inspekcji. Przymocuj uchwyt swojego
własnego urządzenia* do wbudowanego uchwytu kulkowego 1” RAM®.
Stacja dokująca RIDGID® SeeSnake® HQx została zaprojektowana tak, aby zapewniać elastyczny i
wygodny sposób mocowania Twojego tabletu podczas korzystania z aplikacji SeeSnake HQx Live. Sprężynowy
uchwyt na tablet, ramię z dwoma gniazdami kulowymi i obrotowy wspornik umożliwiają stosowanie stacji
dokującej HQx z większością tabletów oraz jej regulację, w celu uzyskania optymalnego obrazowania w
miejscu wykonywania prac. Może być używana samodzielnie, jako urządzenie wolnostojące lub zamontowana
na każdym bębnie serii RIDGID SeeSnake Compact, zapewniając szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy.

SPECYFIKACJA
CSx VIA

Stacja dokująca HQx

Mocowanie CSx VIATM

Waga (bez baterii)

0.38 kg (0.83 lb)

1.2 kg (2.7 lb)

0.4 kg (0.87”)

Długość

149 mm (5.9”)

432 mm (17”)

213 mm (8.4”)

Szerokość

106 mm (4.2”)

254 mm (10”)

94 mm (3.7”)

Wysokość

126 mm (5”)

203 mm (8”)

136 mm (5.4”)

Źródło zasilania

Zaawansowana Bateria Litowa 18 V

Temperatura pracy

-10°C do 50°C (14°F do 122°F)

Metoda przekazywania danych

Przesyłanie danych przez Wi-Fi na urządzenie mobilne
(aplikacja HQx Live lub oprogramowanie HQ)

* Uchwyt urządzenia nie jest
dołączony do zestawu

INFORMACJE DLA ZAMÓWIEŃ
Nr kat.

Model

Opis

Lb

Kg

66523

CSx VIA

71313

CSx VIA

Cyfrowy Monitor Rejestrujący z funkcją Wi-Fi

0.82

0.37

1 Bateria i 1 Ładowarka

5.95

2.7

* Osobiste urządzenia mobilne nigdy nie są dołączane do zestawu.
67363

Stacja dokująca HQx

Stacja dokująca HQx z uchwytem sprężynowym

2.7

1.2

68568

Mocowanie CSx VIA

Mocowanie CSx VIA do systemu SeeSnake Standard lub SeeSnake Mini

0.87

0.4

X

FULL LIFETIME
WARRANTY

BĄDŹMY W KONTAKCIE • RIDGID.EU/SIGNUP

Against Material Defects
& Workmanship

RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych
produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania
kompletnej linii produktów Ridge Tool zapraszamy do zapoznania się z
katalogiem RIDGID® Tool lub na stronę RIDGID.com.

DYSTRYBUTOR

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden,
Belgium

Tel. 00800 1218694
(połączenie bezpłatne)
RIDGID.poland@emerson.com
RIDGID.pl
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