
 
 

RIDGID COMPACT²  
CAMERASYSTEEM 

 
 

SUPER-PROMO  
 
 

            € 7.785 
 

€ 4.990 
Actie geldig tot 30/06/2015 
of tot einde voorraad 
 
Meer info: 0491/719.640 



BELANGRIJKSTE VOORDELEN: 
 
Het RIDGID COMPACT² camerasysteem combineert draagbaarheid en veelzij-
digheid om uw inspecties eenvoudig en efficiënt te maken. 
Het systeem omvat: 
 

 Camerahaspel met camerakop en 30 m duwkabel 
 Kleuren LCD monitor 
 Opsporingszender 
 Rapportage software RIDGID HQ  

 
 

 Zelf-nivellerende camera voor een helde, duidelijk, altijd rechtop-
staand beeld van de binnenkant van de leiding. 
 

 Compact draagbaar pakket om gemakkelijk te transporteren en op te 
bergen. 
 

 Docking systeem voor snelle, efficiënte start van het werk. 
 

 Uitstekende wendbaarheid dankzij het verbeterde ontwerp van de 
kabel en de camerakop 
 

 Rechtstreeks digitaal opnemen op USB (foto en video gelijktijdig) 
 

 Nieuwe monitor met overlap functionaliteit om afmetingen, datum en 
tijd toe te voegen 
 

 Geïntegreerde microfoon en luidspreker 
 

 SEESNAKE HQ Windows software op rapporten te bewerken, te ar-
chiveren en af te leveren in gedrukt formaat, op DVD of USB of 
rechtstreeks online te verzenden naar uw klanten. 
 

 Standaard voorzien van opsporingszender RIDGID FLEXMITTER om 
bovengronds exact de positie van de camerakop te lokaliseren. 



Universele aansluitkabel Steunstatief 

Geïntegreerde houder voor monitor 

Zelf nivellerende camerakop 
uit roestvrij staal met cen-
treergeleider 

Kabelhaspel met 30 m duwkabel en 
geïntegreerde opsporingszender en 
meterteller 

Draaghandvat 

CAMERA COMPONENTEN 



 
 
 
 

Bedieningspaneel met tiptoetsen 

Handig draaghandvat 

Li-ion batterij + lader 

Adapter voor Compact 2 camera 

USB opname 

Daglicht afleesbaar scherm met zonnekap 

Aansluitbaar op alle Ridgid camerahaspels 

MONITOR COMPONENTEN 



MONITOR: TECHNISCHE BESCHRIJVING: 
 

 Gewicht: 2,3 kg 
 

 Afmetingen: 
 Lengte: 356 mm 
 Breedte: 193 mm 
 Hoogte: 254 mm 

 
 Stroomvoorziening: Oplaadbare Li-Ion batterij 18V + oplader of opti-

onele AC adapter. 
 

 Weergave: 
 Type: Kleuren LCD 
 Afmetingen: 115 x 86 mm (4,5 x 3,4’’) 
 Resolutie: VGA 640 x 480 pixels 
 Helderheid: 500 Cd/m2 

 
 Media: 

 Video: MPEG4 met 30 FPS 
 Autologvideo: MPEG4 met variabele framesnelheid 
 Foto’s: JPG 
 Audio: microfoon en luidspreker 

 
 Overdrachtsmethode: USB stick 

 
 Verbindingen: 

 Klembare terminal voor zender 
 USB poort 
 Functionele aarding 
 Verbinding met SEESNAKE systeemkabel 

 
 Bedieningspaneel 

 
 
 
 

Menutoetsen 

Pijltoetsen 

Microfoon aan/uit 

Rotatie afbeelding 

Aan/uit toets 

Opsporingszender 

Selectietoets Nultoets 

Projectbeheer 

Autologtoets 

Videotoets 

Revisietoets 

Fototoets 

Teksttoets 

LED toets 



CAMERA: TECHNISCHE BESCHRIJVING: 
 

 Type: automatisch zelf nivellerend 
 

 Gewicht: 8 kg 
 

 Afmetingen: 
 Lengte: 625 mm 
 Breedte: 360 mm 
 Hoogte: 432 mm 

 
 Stroomvoorziening: Via monitor 

 
 Weergave: 

 Kleur 
 Resolutie: PAL 768 x 576 pixels 

 
 Veermontage: 

 Type: enkel 
 Lengte inclusief camera: 325 mm 

 
 Duwkabel: 

 Lengte: 30 m 
 Diameter: 6 mm 
 Diameter glasvezelkern: 3 mm 
 Minimum buigstraal: 63 mm 
 Buiscapaciteit van 38 tot 152 mm 

 
 Kabelgeleider: 3 

 
 Opsporingszender: Geïntegreerd in camerakop, frequentie: 512 Hz 

 
 

 
 
 
 
 



RAPPORTAGESOFTWARE: TECHNISCHE BESCHRIJVING: 
 

 Type: RIDGID HQ voor Windows, Nederlandstalig 
 

 Automatisch importeren van foto– en videobestanden van het came-
rasysteem 
 

 Bewerken van fotomateriaal met ingebouwde PAINT functies, omcir-
kelen, pijltoetsen, tekstbox, kleuren,… 
 

 Ingeven van uw bedrijfsgegevens, logo, klantgegevens, facturatiege-
gevens,… 
Aanpassen van het uiterlijk van de rapporten aan uw huisstijl 
 

 Tekstcommentaar bij beeldmateriaal 
 

 Ingave kostenraming 
 

 Dupliceren op USB of DVD of als PDF formaat afdrukken 
 

 Rechtstreeks verslag verzenden per email 
 

 Archiveren van verslagen 
 

 
 
 
 
 



BESTELBON 

TERUGFAXEN NAAR: 011 63 39 26 
 
of 
 
MAILEN NAAR: rom@itmsales.be 
 
 
 
 
BEDRIJF:……………………………………………………………………………………….. 
 
CONTACTPERSOON:……………………………………………………………………… 
 
ADRES:…………………………………………………………………………………………. 
 
BTW NUMMER:……………………………………………………………………………… 
 
TELEFOON/GSM:………………………………………………………………………….. 
 
EMAIL:………………………………………………………………………………………….. 
 
 
BESTELLING VAN …….STUK(S) RIDGID COMPACT² CAMERA 
 

 STUKPRIJS: € 4.990 EXCLUSIEF BTW 
(camera, monitor en rapportagesoftware inbegrepen) 

 
 GRATIS LEVERING 
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