ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

LASER ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ
ΕΥΘΕΙΏΝ MLPG 22
Laser πολλαπλών ευθειών αυτόματης ευθυγράμμισης με 3 εξαιρετικά
ευδιάκριτες πράσινες γραμμές laser 360°.
Εύκολος χειρισμός
• Αυτόματη ευθυγράμμιση του laser μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
• Όλες οι γραμμές μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν εύκολα από το πλήκτρο ενεργοποίησης.
Ευέλικτη στερέωση
• Με την προαιρετικά διαθέσιμη βάση επίτοιχης τοποθέτησης το laser μπορεί να
στερεωθεί σε προφίλ οροφών καθώς και σε τρίποδα 1/4” ή 5/8”.
• Μπορεί επίσης να στερεωθεί σε όλες τις μαγνητικές επιφάνειες χάρη στο σύστημα ισχυρού μαγνήτη.
Λεπτομέρειες/χρήση

Διάφοροι τρόποι λειτουργίας
• Με ενσωματωμένη μπαταρία η οποία μπορεί να φορτιστεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εργασία, μέσω της υποδοχής φόρτισης.
• Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες σε περίπτωση ανάγκης, σε συνδυασμό
με την προαιρετικά διαθέσιμη βάση μπαταριών.
Εξαιρετική ευκρίνεια των γραμμών laser
Η φωτεινότητα μπορεί να τροποποιηθεί από το πληκτρολόγιο προκειμένου να
μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
Γενική χρήση, ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις
Εντοπισμός των ακτινών laser σε μεγάλη απόσταση με τον δέκτη γενικής χρήσης
που διατίθεται χωριστά.
Χωρίς σφάλματα ευθυγράμμισης χάρη στην εποπτεία ευθυγράμμισης
Οι ευθείες του laser αρχίζουν να αναβοσβήνουν εάν σημειωθεί υπέρβαση της
περιοχής αυτόματης ευθυγράμμισης.

Κωδ. αρ.
Τεμ./Συσκ.
Κατηγορία laser
Ακρίβεια μέτρησης ευθυγράμμισης (+/- ανά μήκος)
Περιοχή αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-)
Εμβέλεια χωρίς δέκτη
Εμβέλεια με δέκτη
Ελάχιστη θερμοκρασία χρήσης
Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης
Διαστάσεις (Μ x Π x Y)
Βαθμός προστασίας ΙΡ
Τύπος μπαταρίας
Διάρκεια ζωής μπαταρίας

5709 300 116
1
2
2 mm/10m
4 μοίρες
35 m
70 m
-10 °C
+40 °C
120 x 110 x 160 mm
IP 54
Ιόντων λιθίου
Έως 28 ώρες

ΜΕΤΡΗΤΉΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΝ
LASER WDM 6-22
Μετρητής αποστάσεων laser υψηλής ακρίβειας με Bluetooth και
λειτουργία ψηφιακού αλφαδιού.
Εύκολα αντιληπτός χειρισμός και εύκολη ανάγνωση από κάθε
θέση.
• Η πλοήγηση με γραφικά στο μενού της έγχρωμης οθόνης επιτρέπει την εύκολη
χρήση του μετρητή αποστάσεων.
• Χάρη στο ενσωματωμένο γυροσκόπιο η οθόνη περιστρέφεται μαζί με τον μετρητή προς κάθε κατεύθυνση.
Εύκολη μετάδοση δεδομένων
• Η λειτουργία «Bluetooth smart» επιτρέπει την αυτόματη μετάδοση δεδομένων
από κάθε μέτρηση προς την επιλεγμένη εφαρμογή λογισμικού, π.χ. Word ή
Excel.
• Ο μετρητής αποστάσεων laser συνδέεται με συζευγμένες συσκευές, όπως
tablet, υπολογιστής ή smartphone.
Στιβαρή, συμπαγής και πρακτική συσκευή
• Χάρη στον βαθμό προστασίας IP54 η συσκευή είναι προστατευμένη από
βροχή και σκόνη.

Πεδία χρήσης
Λειτουργίες
Μεμονωμένη μέτρηση απόστασης, μέτρηση
διαρκείας, μέτρηση ελάχιστου/μέγιστου, επιφάνεια,
όγκος, γωνία χώρου, τριγωνική επιφάνεια, έμμεση
οριζόντια απόσταση, μέτρηση κλίσης, πυθαγόριο
θεώρημα 3 σημείων, λειτουργία οριοθέτησης,
χρονοδιακόπτης, πρόσθεση, αφαίρεση, λειτουργία
ελαιοχρωματιστή (επιφάνεια με τμηματικές
μετρήσεις), μνήμη, προσωπικές προτιμήσεις.

Εύκολη μέτρηση από εσοχές και γωνίες και μετρήσεις ακριβείας με
τρίποδο
• Με το τεμάχιο άκρης των 50 mm μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις
από εσοχές και γωνίες.
• Με το τρίποδο 1/4” από ορείχαλκο μπορούν να πραγματοποιηθούν μετρήσεις ακριβείας.
Άλλες δυνατότητες μέτρησης
• Ο αισθητήρας κλίσης 360° προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες έμμεσων μετρήσεων, μεταξύ άλλων και ψηφιακό αλφάδι.
Περιεχόμενο
• 2 μπαταρίες 1,5 AA LiFe.
• Υφασμάτινη θήκη προστασίας.
• Σύντομες οδηγίες χρήσης.
• Εγχειρίδιο υποδείξεων ασφαλείας.

Κωδ. αρ.
Τεμ./Συσκ.
Μέγιστη περιοχή μέτρησης μήκους
Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Αριθμός μπαταριών
Τύπος μπαταρίας
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία χρήσης
Βαθμός προστασίας ΙΡ
Απόκλιση μέτρησης μήκους (+/-)
Κατηγορία laser

5709 300 516
1
150 m
5000 μετρήσεις
2 τεμ.
Αλκαλική
300 mm x 55 mm x 28 mm
-10 έως 50 °C
IP 54
+/- 1 mm
2

