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Jakoıä. Serwis. Wiedza praktyczna.

Laserliner- Centrala UMAREX w Arnsberg
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Twój Dostawca SprzŐtu.
Ponad 15 lat doūwiadczenia.
Laserliner jest profesjonalnym dostawcâ sprzötu na caĜym
ıwiecie. Zachöca do siebie szerokim asortymentem takim jak:
- profesjonalne niwelatory laserowe - obrotowe i liniowo krzyŏowe, narzödzia do pomiaru wilgotnoıci, narzödzia
pomiarowe, röczne dalmierze laserowe, elektronicze
wykrywacze budowlane, poziomice i kâtomierze elektroniczne.
Prezentacja on-line ! Teraz kaŏdy moŏe przetestowaä
funkcjonalnoıä urzâdzeĞ Laserliner. Kliknij i przekonaj
siö juŏ dziı jak uĜatwiajâ pracö !
Miödzynarodowe i krajowe pokazy i wystawy
Szkolenia z zakresu obsĜugi sprzötu

Szybka dostawa sprzötu
Profesjonalne doradztwo z zakresu
produktu i sprzedaŏy
Testy jakoıci sprzötu potwierdzone
ıwiadectwami dokĜadnoıci

Zawsze na bieŏâco - Nasze usĜugi online
Zawsze zapewniajŅ najnowsze informacje na temat
technologii i zastosowania naszych urzŅdzeš w
specjalistycznych dziedzinach. Szybki i przyjazny dla
użytkownika sposób prezentacji zapewnia wszystkie
potrzebne informacje.
Press and Test –
prezentacja produktów online.
Użyj wideo produktu aby aby dowiedzieņ siŐ o
możliwoūciach naszych produktów. Prezentacja na
naszej stronie internetowej.
Aby uzyskaä wiöcej informacji,
przejdō do www.laserliner.pl

3

Wiodâce produkty Ƃrmowe w
nowoczesnej technologi pomiarowej

IQ

Industrial Quality –
Produkty odpowiednie do
zastosowaš profesjonalnych.

PT

Professional Technology –
Rozszerzony asortyment dla
wymagajŅcych klientów i
specjalistów budowlanych.

Nowoczesne narzŐdzia pomiarowe rozprowadzane pod wspólnŅ
markŅ Laserliner wyróżniajŅ siŐ iloūciŅ innowacji technicznych
i wysokŅ jakoūciŅ; laserowe niwelatory rotacyjne z funkcjami
single-slope i anti-shake dla profesjonalnego użytkowania,
lasery liniowe z technologiŅ PowerBright dla poprawienia
widocznoūci wiŅzki laserowej i zasiŐgu. Wszystkie lasery
zostaÙy optycznie i elektronicznie skalibrowane oraz
sprawdzone pod wzglŐdem dokÙadnoūci. Ponadto do
każdego wyprodukowanego urzŅdzenia doÙŅczany jest
certyfikat jakoūci producenta.
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SPIS TREİCI
Pomiar wilgotnoıci
materiaĜów

Profesjonalne niwelatory
liniowo-krzyŏowe

Drewna i materiaÙów budowlanych

Budownictwo kubaturowe i
aranżacja wnŐtrz
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50

Pomiar temperatury i
warunków ırodowiskowych

Uniwersalne obrotowe
niwelatory laserowe

Pomiary kontaktowe, przestrzenne
oraz w technologii IR(podczerwieš)
temperatury oraz
warunków otoczenia
14

WewnŐtrzne wykošczenia i
prace budowlane

Sondy wideo

Laserowe niwelatory
obrotowe do
prac zewnötrznych

Monitorowanie i rejestracja wideo
trudno dostŐpnych miejsc

62

Prace budowlane powyżej i poniżej
gruntu w ekstremalnych warunkach

19
Mierniki wielkoıci
elektrycznych

70
Altymetry Precyzyjne
Uniwersalne urzŅdzenia

Testery napiŐcia, multimetry,
amperomierze cŐgowe
oraz detektory przewodów

22

79

Skanery Elektroniczne

Niwelatory Optyczne

UrzŅdzenia do wykrywania
metalu, belek i instalacji

Prace przy podÙożach i
fundamentach

28

81

Elektroniczne Poziomice
i Kâtomierze

Statywy, Ĝaty niwelacyjne i
mocowania urzâdzeĞ

Cyfrowe poziomice, urzŅdzenia
do pomiaru kŅtów, narzŐdzia do
projektowania

Podstawy do podjŐcia pracy z
instrumentami laserowymi i
niwelatorami

32

84

Mierniki odlegĜoıci

Sklep Laserliner

W budynku i na budowie

MateriaÙy promocyjne

36

90

Laserowe niwelatory
punktowe, liniowe i
liniowo-krzyŏowe
Projektowanie i aranżacja wnŐtrz

40
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Pomiar wilgotnoıci
materiaĜów
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POMIAR WILGOTNOİCI DREWNA I MATERIAěÓW BUDOWLANYCH
Zabezpieczenie przed wilgociŅ jest jednym z gÙównych problemów w budownictwie. Wczesne wykrycie wilgoci w
budynkach i materiaÙach przyczynia siŐ do lepszej ochrony i odpowiedniej konserwacji materiaÙów użytych przy budowie.
NiezastŅpione sŅ wówczas odpowiednie urzŅdzenia do wykrywania i oceny wilgotnoūci. Bezinwazyjna detekcja wilgotnoūci
w technologii pojemnoūciowej zapewnia szybki i wygodny pomiar bez koniecznoūci uszkadzania powierzchni co jest
szczególnie ważne po zakošczeniu prac konstrukcyjnych. UrzŅdzenia pomiarowe korzystajŅce z koncepcji precyzyjnego
pomiaru sŅ używane do determinacji poziomu wilgotnoūci w różnych materiaÙach budowlanych. Metoda bezpoūrednia
zapewnia najwyższy poziom dokÙadnoūci.

Skuteczna technologia

max.

30 30
mm
max.
mm

GÙŐbokie skanowanie różnych materiaÙów

Mocna gumowa obudowa
Ergonomiczny ksztaÙt dla
pewniejszego chwytu

Dwie elastyczne pÙytki pomiarowe
na spodzie urzŅdzenia dla pewnoūci,
że badana powierzchnia nie bŐdzie
zniszczona

Pokrywka zabezpieczajŅca z
funkcjŅ auto-kalibracji

12 pozycyjny wskaŻnik LED mokry/suchy

Wysoki stopieš dokÙadnoūci dziŐki
dużemu wyborowi grup materiaÙów

Inteligentny pomiar wilgotnoūci w
budynkach. Mierz na podÙodze, ūcianach
i suficie bez uszkadzania powierzchni

Tabela konwersyjna z wieloma różnymi
typami drewna i materiaÙów budowlanych

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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POMIAR WILGOTNOİCI MATERIAěÓW

UrzŅdzenia do pomiaru wilgotnoūci

PrzeglŅd

Najczöıciej stosowane materiaĜy:
Gatunków
Brzoza
Buk
Cedr
Dâb szypuĜkowy
Daglezja
Heban
Jesion
Klon
Lipa
MahoĞ, amer.
Meranti biaĜe
Modrzew
Olsza
Robinia
Sekwoja pospolita
Sosna
İwierk
Tek
Wiâz
Wierzba

WoodTester

DampFinder

DampFinder Plus

DampMaster /
DampMaster Plus

MoistureFinder

MoistureMaster
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MateriaÙy budowlane
Beton
CegĜa sylikatowa
Gazobeton
Jastrych anhydryt
Jastrych cement
Jastrych cementowodrzewna
Jastrych cementowy Ardurapid
Jastrych cementowy z dodatkiem bitumenu
Jastrych cementowy z dodatkiem
tworzywa sztucznego
Jastrych gipsowy
Jastrych spröŏysty
PĜyta wiórowo-cementowa
PĜyty z wĜókien miökkich – drewno, bitumen
SkaĜodrzew / DIN
Styropian
Tynk gipsowy
Zaprawa cementowa
Zaprawa wapienna

Profesjonalne instrumenty do
pomiaru wilgotnoūci materiaÙów
UrzŅdzenia Laserliner dostŐpne sŅ w wytrzymaÙych torbach transportowych lub twardych skrzynkach.
SOFT: MiŐkka torba transportowa
Zawsze gotowy do użycia w praktycznym
pokrowcu ochronnym. Zawsze pod rŐkŅ.

HARD: Plastikowa skrzynka transportowa
W praktycznym pojemnikuzawsze gotowy do pracy

Zawiera: DampMaster, DeepElectrodes, kabel ÙŅczŅcy, tabela konwersji, baterie, skrzynka transportowa
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Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl

POMIAR WILGOTNOİCI MATERIAěÓW

UrzŅdzenia do pomiaru wilgotnoūci
MoistureFinder
NOWOİã

Profesjonalne urzâdzenie do pomiaru wilgotnoıci
materiaĜów budowlanych – szybko i bezinwazyjnie
– Profesjonalne urzŅdzenie do bezinwazyjnego pomiaru
wilgotnoūci materiaÙów budowlanych
– Prosty w użyciu: aby ustaliņ wilgotnoūņ mierzonego
materiaÙu wystarczy wybraņ jego rodzaj, a nastŐpnie
przyÙożyņ urzŅdzenie
– 4 kategorie materiaÙowe: miŐkkie drewno (np. ūwierk,
sosna, lipa), twarde drewno (np. buk, dŅb, brzoza),
tynk, wylewka
– WskaŻnik LED: poza liczbowym wskazaniem
zmierzonej wartoūci w % wzglŐdnej wilgotnoūci
materiaÙu, wskaŻnik diodowy pozwala na szybkŅ
ocenŐ mokre / suche

Zakres pomiaru / DokĜadnoıä:
Posadzka cementowa: 0%…4,5% / ± 0,5%
Tynk gipsowy: 0%…9% / ± 0,5%
MiŐkkie drewno: 0%…52% / ± 2% (6%…30%)
Twarde drewno: 0%…32% / ± 2% (6%…30%)

Zawiera: MoistureFinder, bateria
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.032A
AutoSound

max. 30 mm

PT

OPAKOWANIE

4 021563 671120 5
9V

MoistureMaster
NOWOİã

Profesjonalne urzâdzenie do pomiaru wilgotnoıci
materiaĜów budowlanych – szybko i bezinwazyjnie
– Profesjonalne urzŅdzenie do bezinwazyjnego
pomiaru wilgotnoūci materiaÙów budowlanych
– 62 kategorie materiaÙowe: 56 kategorii drewna
i 6 rodzajów materiaÙów budowlanych (posadzka
cementowa, tynk gipsowy, beton, gazobeton, tynki
cementowo wapienne, jastrych anhydrytowy)
– Tryb indeksowy: pozwala na szybkie wyszukiwanie
wilgoci poprzez pomiary porównawcze, bez
bezpoūredniego wskazania wilgotnoūci materiaÙu
w procentach
– WskaŻnik LED: poza liczbowym wskazaniem
zmierzonej wartoūci w % wzglŐdnej wilgotnoūci
materiaÙu, wskaŻnik diodowy pozwala na szybkŅ
ocenŐ mokre / suche
– Menu dostŐpne w 22 jŐzykach (w tym jŐzyk polski)
max. 30 mm

Zakres pomiaru / DokĜadnoıä:
Posadzka cementowa: 0%…4,5% / ± 0,5%
Jastrych anhydrytowy: 0%…3,1% / ± 0,5%
Tynk gipsowy: 0%…9% / ± 0,5%
Gazobeton: 0%…48% / ± 1%
Beton: 0%…5% / ± 0,5%
CegÙa wapienno-krzemowa: 0%…10% / ± 0,5%
Drewno: 0%…60% / ± 2% (6%…30%)
Zawiera: MoistureMaster, bateria, torba transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.033A
AutoSound

IQ

OPAKOWANIE

4 021563 671137 5
9V

MoistureMaster +
CondenseSpot Pro
Combi-Set
NOWOİã

MoistureMaster

CondenseSpot
Pro Laser

MULTI-MATERIAL DEEPSCAN

INDICATION OF WATER CONDENSATION

DE

Zerstörungsfreies Materialfeuchtemessgerät
für 56 Holz- und 6 Baustoffsorten

GB

Non-destructive material moisture measuring device for
56 wood and 6 building material types

NL

Ikke-destruktiv materialefugtmåler til
56 træ- og 6 byggematerialetyper

FR

Hygromètre pour la mesure non destructive de
l‘humidité de 56 types de bois et 6 types de matériaux
de construction

ES

IT

PL

Kosteusmittari - ei vahingoita materiaalia - 56 puulajille
ja 6 muulle rakennusmateriaalille
Medidor de humidade em materiais não destrutivo
para 56 tipos de madeira e 6 tipos de materiais de
construção

SE

NO

Zestaw do wczesnego wykrywania i oceny
poziomu wilgotnoıci oraz kondensacji
– Bezinwazyjny pomiar na ponad 100 materiaÙach
– Pomiar temperatury powierzchni oraz punktu rosy
– Lokalizacja mostków termicznych
– Opis produktu zgodnie z opisem powyżej oraz na
stronie 16

Instrumento de medición de temperatura por
infrarrojos, sin contacto, higrómetro integrado
Misuratore di temperatura ad infrarossi senza
contatto con funzioni igrometro

PL

Bezdotykowy termometr na podczerwieĞ z
funkcjâ higrometru

FI

Mittari kosketuksettomaan lämpötilan mittaukseen infrapunalla, kosteusmittari integroituna
Aparelho de medição de temperatura por
infravermelhos sem contacto com funções de
higrómetro

SE

Beröringsfri infraröd temperaturmätare med
hygrometerfunktioner

NO

Berøringsløst infrarød temperaturmåleinstrument med hygrometerfunksjoner

TR

Higrometre Fonksiyonlu Temassız Enfraruj Isı
Ölçüm Cihazı

RU

Бесконтактный инфракрасный
термометр с функциями гигрометра

SPECIAL COMBI
FOR

Kofferaufkleber_MM_CS_Rev1010.indd 1

Contactloos infrarood temperatuurmeettoestel
met hygrometerfuncties
Berøringsfri infrarød temperaturmåler med hygrometerfunktioner
Thermomètre à infrarouge sans contact à fonctions d’hygromètre

ES

IT

Ej skadande materialfuktighetsmätare för 56 träslag och
6 byggmaterial

Tahribatsız Materyel Nemi Ölçme Cihazı 56 adet
ağaç ve 6 adet yapı malzemesi çeşitleri için
Измерительный прибор для неразрушающего
контроля влажности материалов - 56
пород древесины и 6 видов строительных
материалов

Non-contact infrared temperature instrument
with hygrometer functions

FR

PT

Ikke-destruktivt måleinstrument for materialfukt for
56 tresorter og 6 byggematerialer

TR

RU

Berührungsloses Infrarot Temperaturmessgerät
mit Hygrometerfunktionen

GB

DK

Medidor profesional de humedad sin alteración del
material, para 56 tipos de maderas y
6 materiales de construcción
Misuratore non distruttivo dell‘umidità di
56 tipi di legno e 6 materiali da costruzione
Przyrzâd do nieniszczâcych pomiarów wilgotnoıci
materiaĜów do 56 gatunków drewna i 6 rodzajów
materiaĜów budowlanych

FI

PT

DE

NL

Materiaalvriendelijke vochtmeter voor
56 hout- en 6 bouwmateriaalsoorten

DK

SET

S
PROFES SIONAL
13.10.2010 9:56:26 Uhr

Zawiera: MoistureMaster, CondenseSpot Pro, baterie,
skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.033-1
AutoSound

IQ

OPAKOWANIE

4 021563 674275 2
9V

Laser
650 nm

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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POMIAR WILGOTNOİCI MATERIAěÓW

UrzŅdzenia do pomiaru wilgotnoūci
WoodTester
NOWOİã

Kompaktowe urzâdzenie do pomiaru
wilgotnoıci drewna
– Idealne urzŅdzenie do sprawdzania poziomu
wilgotnoūci drewna opaÙowego
– Podwójna skala: dwie odrŐbne grupy drewna
– Prosta obsÙuga za pomocŅ pojedynczego przycisku
– WytrzymaÙa, ergonomiczna obudowa
– Zakres pomiaru, drewno grupy A (buk, lipa,
wierzba, heban) 8%...23%
– Zakres pomiaru, drewno grupy B (dŅb szypuÙkowy,
klon, olcha, ūwierk, jesion) 10%...26%
– DokÙadnoūņ ± 2%

Zawiera: WoodTester, pokrywa ochronna z funkcjŅ kalibracji, bateria

NUMER POZYCJI KOD EAN

082.005A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 672370 5

9V

DampFinder

Uniwersalne urzâdzenie do badania wilgoci
w drewnie i materiaĜach budowlanych
– Nadaje siŐ do wykrywania wilgotnoūci miŐkkich
materiaÙów budowlanych, takich jak gips i tynk
zwÙaszcza przy szybkich pomiarach oraz badania
wilgotnoūci drewna opaÙowego
– Podwójna skala (wilgotnoūņ drewna oraz
materiaÙu budowlanego)
– Podūwietlony, przejrzysty wyūwietlacz
– Zakres pomiaru / dokÙadnoūņ
wilgotnoūci wzglŐdnej materiaÙu:
Drewno:
± 1% (6 … 30%)
MateriaÙy budowlane: ± 0,5% (0,2 … 2,2%)

Zawiera: DampFinder, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

082.010A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 664955 5

3x
CR 2032

DampFinder Plus

Uniwersalne urzâdzenie do badania wilgoci
w drewnie i materiaĜach budowlanych
– Nadaje siŐ do wykrywania wilgotnoūci miŐkkich materiaÙów
budowlanych, takich jak gips i tynk zwÙaszcza przy szybkich
pomiarach oraz badania wilgotnoūci drewna opaÙowego
– W celu sprawdzenia twardego drewna lub twardych
materiaÙów budowlanych, można wykorzystaņ
Zawiera: DampFinder, HammerProbe, tabela konwersji, baterie,
zewnŐtrznŅ rŐcznŅ elektrodŐ.
skrzynka transportowa
– Wraz z urzŅdzeniem dostarczana jest tabela
konwersji pozwalajŅca ustaliņ wilgotnoūņ drewna
i wybranych materiaÙów budowlanych
– Podwójna skala (wilgotnoūņ drewna oraz
NUMER POZYCJI KOD EAN
OPAKOWANIE
materiaÙu budowlanego)
– Podūwietlany, przejrzysty wyūwietlacz
082.011A
4 021563 668243 2
– Zakres pomiaru / dokÙadnoūņ
wilgotnoūci wzglŐdnej materiaÙu:
3x
Drewno:
± 1% (6 … 30%)
CR 2032
MateriaÙy budowlane: ± 0,5% (0,2 … 2,2%)
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Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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POMIAR WILGOTNOİCI MATERIAěÓW

UrzŅdzenia do pomiaru wilgotnoūci

DampMaster

Profesjonalny instrument do badania wilgoci
w drewnie, tynku i materiaĜach budowlanych
– Zintegrowane charakterystyki dla 7 grup
materiaÙów zwiŐkszajŅ dokÙadnoūņ pomiarów.
– WskaŻnik wilgotno/sucho oszacowuje i interpretuje
pomiary, biorŅc pod uwagŐ dany rodzaj materiaÙu.
– Gumowa obudowa ochronna do profesjonalnego
użycia
– Podūwietlony, przejrzysty wyūwietlacz
– Zakres pomiaru / dokÙadnoūņ:
Drewno: 0% … 30% / ± 1%, 30% … 60% / ± 2%,
60% … 90% / ± 4%
Inne materiaÙy: ± 0,5%

Zawiera: DampMaster, baterie, torba transportowa

NUMER POZYCJI KOD EAN

082.020A

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 664962 5

3x
CR 2032

DampMaster Plus

Profesjonalny instrument do badania wilgoci
w drewnie, tynku i materiaĜach budowlanych
– Zintegrowane charakterystyki dla 7 grup
materiaÙów zwiŐkszajŅ dokÙadnoūņ pomiarów.
– WskaŻnik wilgotno/sucho oszacowuje i interpretuje
pomiary, biorŅc pod uwagŐ dany rodzaj materiaÙu.
– Gumowa obudowa ochronna do profesjonalnego
użycia
– W celu sprawdzenia twardego drewna lub
twardych materiaÙów budowlanych, można
wykorzystaņ zewnŐtrznŅ rŐcznŅ elektrodŐ.
– Podūwietlony, przejrzysty wyūwietlacz
– Zakres pomiaru / dokÙadnoūņ:
Drewno: 0% … 30% / ± 1%, 30% … 60% / ± 2%,
60% … 90% / ± 4%
Inne materiaÙy: ± 0,5%

Zawiera: DampMaster, HammerProbe, tabela konwersji,
baterie, skrzynka transportowa

NUMER POZYCJI KOD EAN

082.021A

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 664979 2

3x
CR 2032

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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POMIAR WILGOTNOİCI MATERIAěÓW

UrzŅdzenia do pomiaru wilgotnoūci

DampMaster Pro

Zestaw DampMaster + Elektrody
– Zintegrowane charakterystyki dla 7 grup
materiaÙów zwiŐkszajŅ dokÙadnoūņ pomiarów.
– WskaŻnik wilgotno/sucho oszacowuje i interpretuje
pomiary, biorŅc pod uwagŐ dany rodzaj materiaÙu.
– Gumowa obudowa ochronna do profesjonalnego
użycia
– Podūwietlony, przejrzysty wyūwietlacz
– Zakres pomiaru / dokÙadnoūņ:
Drewno: 0% … 30% / ± 1%, 30% … 60% / ± 2%,
60% … 90% / ± 4%
Inne materiaÙy: ± 0,5%
– Zawiera zestaw elektrod gÙŐbinowych i kabel ÙŅczŅcy

Zawiera: DampMaster, DeepElectrodes, kabel ÙŅczŅcy, tabela konwersji,
baterie, skrzynka transportowa

NUMER POZYCJI KOD EAN

082.025A

IQ

OPAKOWANIE

4 021563 670451 2

3x
CR 2032

DampMaster +
CondenseSpot Pro
Combi-Set
NOWOİã

DampMaster

CondenseSpot
Pro Laser

MULTI MATERIAL DRY-WET INDICATOR

INDICATION OF WATER CONDENSATION

DE

Professionelles Materialfeuchtemessgerät für
118 Holz- und 19 Baustoffsorten, Dry-Wet Indikator.

GB

Professional material moisture device for 118 types of
wood and 19 types of building materials,
wet/dry indicator.

NL

Professioneel materiaalvocht-meettoestel voor 118
houtsoorten en 19 soorten bouwmateriaal,
nat-/droogindicator

DK

Professionel materialefugtighedsmåler til 118 træsorter
og 19 typer byggematerialer, Dry/Wet-indikator

FR

Instrument de mesure de l’humidité professionnel
pour 118 types de bois et 19 types de matériaux de construction, indicateur sec/mouillé.

ES

Medidor de humedad profesional, para 118 tipos de
madera y 19 tipos de materiales de construcción, indicador Dry-Wet.

IT

Strumento professionale per misurare l‘umidità dei
materiali per 118 tipi di legno e 19 tipi di
materiali da costruzione.

PL

Profesjonalny miernik wilgotnoıci materiaĜów dp
118 gatunków drewna i 19 rodzajów materiaĜów
budowlanych, wskaōnik mokre/suche.

FI

Ammattilaisen kosteusmittari, 118 puulajille
ja 19 muulle rakennusmateriaalille, kuiva/
märkä-ilmaisin.

PT

Medidor profissional de humidade em
materiais para 118 tipos de madeira e 19
tipos de materiais de construção, indicador Dry-Wet.

SE

Professionellt mätinstrument för
mätning av fukthalt i material, för
118 träslag och 19 byggnadsmaterial,
torr-våt-indikator.

NO

Profesjonelt måleinstrument for
materialfuktighet for 118 tre- og
19 byggematerialsorter, Dry-Wet
indikator.

TR

118 aüaç ve 19 yapČ malzemesi türü
için profesyonel materyel nemi
ölçme cihazČ, Dry-Wet indikatörü.

RU

Профессиональный прибор для
измерения влажности материалов
для 118 сортов древесины и 19
строительных материалов, индикатор
сухости-влажности.

DE

Berührungsloses Infrarot Temperaturmessgerät
mit Hygrometerfunktionen

GB

Non-contact infrared temperature instrument
with hygrometer functions

NL

Contactloos infrarood temperatuurmeettoestel
met hygrometerfuncties

DK

Berøringsfri infrarød temperaturmåler med hygrometerfunktioner

FR

Thermomètre à infrarouge sans contact à fonctions d’hygromètre

ES

Instrumento de medición de temperatura por
infrarrojos, sin contacto, higrómetro integrado

IT

Misuratore di temperatura ad infrarossi senza
contatto con funzioni igrometro

PL

Bezdotykowy termometr na podczerwieĞ z
funkcjâ higrometru

FI

Mittari kosketuksettomaan lämpötilan mittaukseen infrapunalla, kosteusmittari integroituna

PT

Aparelho de medição de temperatura por
infravermelhos sem contacto com funções de
higrómetro

SE

Beröringsfri infraröd temperaturmätare med
hygrometerfunktioner

NO

Berøringsløst infrarød temperaturmåleinstrument med hygrometerfunksjoner

TR

Higrometre Fonksiyonlu Temassız Enfraruj Isı
Ölçüm Cihazı

RU

Бесконтактный инфракрасный
термометр с функциями гигрометра

SET
SPECIAL COMBI
IONALS
FOR PROFESS

Kofferaufkleber_DM_CS_2.indd 1

Profesjonalny zestaw pomiarowy w
komplecie: Profesjonalny wilgotnoıciomierz
oraz bezkontaktowy (laser/podczerwieĞ)
miernik temperatury
– Opis produktu zgodnie z opisem na stronie 11,
oraz na stronie 16

Zawiera: DampMaster, tabela konwersji, CondenseSpot Pro, baterie,
skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.045-1
3x
CR 2032

12

25.08.2010 14:03:22 Uhr

IQ

OPAKOWANIE

4 021563 673476 1
Laser
650 nm

9V

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl

POMIAR WILGOTNOİCI MATERIAěÓW . AKCESORIA

UrzŅdzenia do pomiaru wilgotnoūci

Zestaw DampExtension

Zestaw 4 elektrod gĜöbinowych oraz kabel Ĝâczâcy
do elektrod
– Elektrody gÙŐbinowe o różnorodnym zastosowaniu.
– PoÙŅczenie za pomocŅ kabla ÙŅczŅcego.
– 2 x nieizolowane elektrody metalowe: do pomiarów
wilgotnoūci w budynkach oraz materiaÙów izolowanych.
– 2 x izolowane elektrody metalowe: do pomiarów
wilgotnoūci w wielowarstwowych ūcianach oraz
konstrukcjach stropów.
– 2 x pÙaskie elektrody: do pomiarów wilgotnoūci w
ukrytych warstwach materiaÙu, w szczególnoūci w
przejūciach ūciana-strop.
– 2 x elektrody szczotkowe: do pomiarów wilgotnoūci
w homogenicznych materiaÙach budowlanych bez
bezpoūredniej masy kontaktowej.
WyĜâcznie do DampFinder i DampMaster.

Zawiera: DeepElectrodes, kabel ÙŅczŅcy

HammerProbe

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

082.026A

2

4 021563 671380

Zewnötrzna elektroda röczna
– Szczególnie dobrze sprawdza siŐ przy twardym
drewnie i twardych materiaÙach budowlanych
– Posiada ergonomiczny uchwyt dla uÙatwienia
pomiaru.
WyĜâcznie do DampFinder i DampMaster.

Electrodes

IQ

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

082.024

5

4 021563 666591

Wymienne bolce pomiarowe do Elektrod
gĜöbinowych, DampFinder / DampMaster /
WoodTester
– DÙugie bolce pomiarowe:
HammerProbe: 15 mm
DampFinder / DampMaster / WoodTester: 10 mm

IQ

Zawiera: elektrody, 4 szt.
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

HammerProbe 082.024.1

4 021563 666607

5

DampFinder / DampMaster / WoodTester 082.020.1

4 021563 666249

10

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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POMIAR TEMPERATURY I WARUNKÓW İRODOWISKOWYCH

UrzŅdzenia do pomiaru temperatury

ThermoMaster
NOWOİã

Termometr cyfrowy z termoparâ do zastosowaĞ
laboratoryjnych oraz przemysĜowych
– Duży zakres pomiarowy temperatury: od -50°C
do 1300°C
– Dwa wejūcia dla sond typu K (termopara) – do
bezpoūredniego pomiaru różnic temperatur
– Szeroka gama zastosowania dziŐki dwóm elastycznym
sondom typu K
– Funkcja MAX: pozwala okreūliņ przekroczenie wartoūci
granicznych podczas dÙugotrwaÙych pomiarów
– SkÙadana podstawka do użytku laboratoryjnego
– Mocowanie 1/4” dla pomiarów stacjonarnych
– WytrzymaÙa gumowa obudowa zapewnia zastosowanie
w trudnych warunkach
– Podūwietlany, przejrzysty wyūwietlacz
Dostöpny od kwietnia 2011.

ThermoSensor Air
NOWOİã

Obszar wyıwietlania / dokĜadnoıä:
-50 °C do 1300 °C / ± 0,5%
Sonda Temperaturowa K o zakresie:
-50 °C do 200 °C

Zawiera: ThermoMaster, 2x ThermoProbe K wejūcia dla sond typu K
(termopara), bateria, skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.035A

1/4“

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 676293 2
9V

Sonda typu K do pomiaru temperatury
powietrza i gazów
– Uchwyt żaroodporny
– Czujnik temperatury chroniony metalowŅ
tulejŅ (Ø 6,5 mm)
– DÙugoūņ sondy: 165 mm
– Zakres pomiarowy: -50 °C … 800 °C,
klasa dokÙadnoūci II

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

WyĜâcznie do ThermoMaster i ThermoSpot-Vision.

082.035.1

2

4 021563 676309

IQ

Dostöpny od kwietnia 2011.

ThermoSensor Tip
NOWOİã

Sonda typu K do pomiarów temperatury
materiaĜów o wysokiej lepkoıci
– Uchwyt żaroodporny
– DÙugoūņ czujnika: 165 mm
– Zakres pomiarowy: -50 °C … 800 °C,
klasa dokÙadnoūci II
WyĜâcznie do ThermoMaster i ThermoSpot-Vision.

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

Dostöpny od kwietnia 2011.

082.035.2

2

4 021563 676316

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl

IQ
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POMIAR TEMPERATURY I WARUNKÓW İRODOWISKOWYCH

Podczerwony pomiar temperatury IR
ThermoSpot Laser

Urzâdzenie do bezkontaktowego pomiaru
temperatury za pomocâ podczerwieni ze
zintegrowanym laserem
– Bezkontaktowa metoda pomiaru jest idealna do
pomiaru temperatury w miejscach, do których
dostŐp jest utrudniony.
– Możliwoūņ wykonywania pomiarów w niebezpiecznych
strefach, jak i w obrŐbie ruchomych czŐūci maszyn czy
instalacji elektrycznej.
– WspóÙczynnik emisji: 0,95
– Soczewka pomiaru: 8:1

Zakres pomiaru na podczerwieĞ: -20 °C … 315 °C
DokĜadnoıä: -10 °C … 60 °C ± 1,5 °C; ± 2 °C lub ± 2%
w zależnoūci od wielkoūci pomiaru

Zawiera: ThermoSpot Laser, bateria
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.040A
Laser
650 nm

OPAKOWANIE

PT

4 021563 664993 5
9V

ThermoSpot Pro Laser

Urzâdzenie do bezkontaktowego pomiaru
temperatury za pomocâ podczerwieni ze
zintegrowanym laserem
– Bezkontaktowa metoda pomiaru jest idealna do
pomiaru temperatury w miejscach, do których
dostŐp jest utrudniony.
– Możliwoūņ wykonywania pomiarów w niebezpiecznych
strefach, jak i w obrŐbie ruchomych czŐūci maszyn czy
instalacji elektrycznej.
– Duży zakres pomiaru temperatury (-40 °C … 600 °C)
– WspóÙczynnik emisji: 0,10 … 0,99 (regulowany)
– Funkcja max: Umożliwia wyūwietlenie najwyższej
pomierzonej wartoūci.
– Soczewka pomiaru: 8:1
– Podūwietlany wyūwietlacz

Zakres pomiaru na podczerwieĞ: -40 °C … 600 °C
DokĜadnoıä: ± 1 °C (-10 °C … 60 °C); ± 1,5 °C (< 10 °C
i > 60 °C) lub ± 1,5 % w zależnoūci od wielkoūci pomiaru

Zawiera: ThermoSpot Pro Laser, bateria, torba transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.041A
Laser
650 nm

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 665013 5
9V

CondenseSpot Pro

Bezdotykowy instrument do pomiarów temperatury
na podczerwieĞ, do lokalizacji "mostków"
termicznych i kondensacji wilgotnoıci
– Zawiera wbudowany laser do wskazywania mierzonej
powierzchni
– Dodatkowy pomiar wilgotnoūci wzglŐdnej
(20 % ... 90 %), ocena punktu rosy i temperatury
otoczenia
– Duży zakres pomiaru temperatury (-40 °C … 600 °C)
– WspóÙczynnik emisji: 0,10 … 0,99 (regulowany)
– Wykres sÙupkowy wskaŻnika skraplania wody
– Funkcja Min./Max./Avg.: Wyūwietlenie najmniejszej,
najwiŐkszej i ūredniej wartoūci.
– Soczewka pomiaru: 8:1
– Podūwietlany wyūwietlacz

Zakres pomiaru na podczerwieĞ: -40 °C … 600 °C
DokĜadnoıä: ± 1 °C (-10 °C … 60 °C); ± 1,5 °C (< 10 °C
i > 60 °C) lub ± 1,5 % w zależnoūci od wielkoūci pomiaru
Temperatura otoczenia: -10 °C … 60 °C
DokĜadnoıä: ± 2 °C
Higrometr: 20% … 90% wilgotnoūņ wzglŐdna powietrza
DokĜadnoıä: ± 3,0%
Pomiar punktu rosy: -20 °C … 60 °C
Zawiera: CondenseSpot Pro, bateria, torba transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.045A
Laser
650 nm

16

OPAKOWANIE

4 021563 665020 2
9V

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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POMIAR TEMPERATURY I WARUNKÓW İRODOWISKOWYCH

Podczerwony pomiar temperatury IR
Pomiar temperatury za pomocŅ podczerwieni wraz z zintegrowanym pomiarem wilgotnoūci staje siŐ
niezbŐdny w wielu aplikacjach, wszŐdzie tam gdzie konieczne jest okreūlenie bezpiecznej temperatury
powierzchni lub wykrywanie szkodliwych mostków termicznych. Szeroka gama akcesoriów i funkcji
umożliwia peÙnŅ dokumentacjŐ.
Wszystkie pomiary mogŅ byņ archiwizowane wraz z obrazem lub sekwencjŅ wideo solidna podstawa do profesjonalnej oceny i analizy bÙŐdów.

Wyıwietlacz
Wyūwietlacz: podczerwony pomiar temperatury z wyūwietlaniem
obrazu w czasie rzeczywistym. Istotne wyniki pomiarowe w skrócie.

a
E
AT
DP
RH%
WB

= WspóÙczynnik emisji
= Temperatura otoczenia
= Punkt rosy
= Wilgotnoūņ wzglŐdna
= Temperatura termometru wilgotnego

MIN
MAX
DIF
AVG

= Minimum
= Maksimum
= Różnica
= ırednia
= Temperatura powierzchni z
pomiaru podczerwonego

a:

data, czas, status baterii, laser aktywny,
zatrzymany pomiar podczerwony, funkcja
alarmu stanu wys / niski

ThermoSpot-Vision
NOWOİã

10 cm

Urzâdzenie do bezkontaktowego pomiaru temperatury i wilgotnoıci z funkcjâ nagrywania oraz
wyıwietlania obrazu w czasie rzeczywistym dla
perfekcyjnej dokumentacji warunków pomiaru
– Precyzyjny termometr na podczerwieš, z dużym
zakresem pomiarowym: -50°C … 1000°
– PodglŅd video punktu pomiarowego w czasie
rzeczywistym wraz ze zmierzonymi wartoūciami
– Identyfikacja punktu pomiarowego przez podwójny
wskaŻnik laserowy dla precyzyjnego celowania
– Regulowany wspóÙczynnik emisji materiaÙu
– Zintegrowane czujniki wilgotnoūci i temperatury
otoczenia
– Dodatkowe gniazdo na sondŐ typu K do
kontaktowego pomiaru temperatury
– Wysokiej jakoūci optyka dla podczerwieni: 50:1
– Wizualna i dŻwiŐkowa funkcja alarmu wysoki /
niski poziom
– Min./Max./ır./Róż. - wyūwietlanie wartoūci
minimalnej, maksymalnej, ūredniej oraz różnicy
– Funkcja podglŅdu zarejestrowanych nagraš i zdjŐņ
– Rejestracja danych pomiarowych w pamiŐci
wewnŐtrznej lub na karcie microSD
– Wydajne akumulatory Li-Ion dla dÙugiego czasu pracy

PodczerwieĞ (IR): -50 °C … 1000 °C,
DokÙadnoūņ: ± 1,0 % /± 1 °C (20 °C … 500 °C)
± 1,5 % (500 °C … 1000 °C)
Czöstotliwoıä pomiaru: 150 ms
CzuĜoıä spektralna: 8 … 14ĉm
Temperatura otoczenia: 0 °C … 50 °C
DokÙadnoūņ: ± 0,5% ± 0,5°C (10 °C … 40 °C)
Wilgotnoıä wzglödna powietrza: 0% … 100% rH
DokÙadnoūņ: ± 3,0 %rH (40 % … 60 %rH
Temperatura punktu rosy: -20 °C … 50 °C
DokÙadnoūņ: ± 0,5 °C (10 °C … 40 °C)
Sonda typu K: -50 °C … 1350 °C
DokÙadnoūņ: ± 0,5 % ± 1,5 °C (0 °C … 1350 °C)
WspóĜczynnik emisji: 0,10 … 1,0 (regulowany)
DS-Ratio: 50:1

Zawiera: ThermoSpot-Vision, akumulator Li-Ion, kabel USB,
oprogramowanie, skrzynka transportowa

Dostöpny od kwietnia 2011.

NUMER POZYCJI KOD EAN

1,25 m Focus

082.080A

5m

2,2“

REC

TFT

jpg/avi

colour

DUAL
Laser

Li-Ion

Battery

320 x 240
Pixel

USB

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 676361 2

9V
1/4“

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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POMIAR TEMPERATURY I WARUNKÓW İRODOWISKOWYCH

Instrumenty do pomiaru warunków ūrodowiskowych

SoundTest-Master
NOWOİã

Urzâdzenie do pomiaru poziomu haĜasu z archiwizacjâ
dla pomiarów dĜugotrwaĜych
– Pomiar poziomu haÙasu z filtrem wagowym czŐstotliwoūci
o charakterystyce dbA i dbC
– Wybór staÙej czasowej (fast 125 ms/slow 1 s) dla
optymalizacji pomiarów szybkozmiennych
– Funkcja dÙugotrwaÙej rejestracji (16000 próbek) lub
przesyÙanie danych w czasie rzeczywistym
– Ocena wizualna dziŐki wskaŻnikowi analogowemu
– Kalibracja i ustawienie zgodnie ze standardem
Zawiera: SoundTest-Master, bateria, skrzynka transportowa
94dB/1 kHz poziomu haÙasu
– CzuÙy mikrofon elektretowy pojemnoūciowy z
zdejmowanŅ osÙonŅ
– Podūwietlany, przejrzysty wyūwietlacz.
– Zakres pomiaru / dokÙadnoūņ:
30 … 130 dB (A,C) / ± 1,5 dB

NUMER POZYCJI KOD EAN

082.070A
9V

Dostöpny od kwietnia 2011.

IQ

OPAKOWANIE

4 021563 676330 2

1/4“

MultiTest-Master
NOWOİã

MultiTestMaster
Wood moisture

5 IN 1

Multifunktions-Messgerät
Ermittlung der wichtigsten Umweltgrößen
in Heim, Büro und Industrie mit nur einem Gerät.

GB

Multifunction measuring device
Determine the most important environmental
quantities with a single device, whether at home,
in the office or in industry.

NL

Universalny Anemometr do pomiaru warunków
ırodowiskowych w domu, biurze i halach
przemysĜowych
– Pomiar temperatury otoczenia, wilgotnoūci wzglŐdnej,
przepÙywu powietrza, prŐdkoūci wiatru, natŐżenia
oūwietlenia (lux), poziom ciūnienia akustycznego
(db (A) i db (C) zgodnie z IEC 61672)
– Oblicza wartoūņ minimum, maksimum oraz ūredniŅ
z danych pomiarowych
– Funkcja HOLD - pozwala na zachowanie na
wyūwietlaczu pomierzonej wartoūci
– TrwaÙa obudowa z gumowymi nakÙadkami
przeznaczona do profesjonalnych zastosowaš
– Podūwietlany, przejrzysty wyūwietlacz.

Multifunctioneel meettoestel
Bepaling van de belangrijkste omgevingswaarden
thuis, op kantoor en in de industrie - met slechts
één toestel.

PL

FI

PT

Multifunktionsmåler
Bestemmelse af de vigtigste miljøværdier i hjemmet, på kontoret og i industrien med blot ét enkelt
apparat.

SE

FR

Instrument de mesure multifonctionnel
Détermination des principales valeurs environnementales à la maison, au bureau et dans le monde
industriel avec un seul appareil.

NO

ES

Instrumento de medición multifunción
Medición de los parámetros ambientales más
importantes en el hogar, la oficina y la industria en
un sólo aparato.

IT

Strumento di misura multifunzione
Rilevamento con un unico apparecchio delle più
importanti grandezze ambientali in casa, in ufficio
e nell’industria.

Profesjonalny miernik wilgotnoıci materiaĜów
Pomiary najważniejszych wielkoūci ūrodowiska w
domu, biurze i zakÙadzie przemysÙowym za pomocŅ
jednego urzŅdzenia.
Monitoimimittari
Tärkeimpien ympäristön laatua ilmaisevien arvojen
mittaukseen yhdellä laitteella kotona, toimistossa ja
teollisuudessa.
Medidor multifuncional
Medição das grandezas ambientais mais importantes
em casa, no escritório e na indústria com um
aparelho só.
Multifunktionsmätinstrument
För fastställning av de viktigaste omgivningsstorheterna i hemmet, på kontoret och inom industrin
med en och samma enhet.
Multifunksjons målesinstrument
Beregning av de viktigste miljøverdiene hjemme, på
kontoret og i industrien med bare ett instrument.

TR

Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı
Evde, ofiste ve endüstrideki en önemli çevre
niceliklerinin yalnızca bir cihazla belirlenmesi.

RU

Многофункциональный измерительный
прибор
Определение важнейших параметров
состояния окружающей среды в доме, в офисе
и в промышленности всего одним прибором.

°C / °F

% rH

LUX

dB A / dB C

m/s / km/h
ft/s / knots
CMM / CFM

Temperatura otoczenia
Zakres pomiarowy: -10 °C... 60 °C, DokÙadnoūņ: ± 1,5 °C
Wzglödna wilgotnoıä powietrza
Zakres pomiarowy: 0 ... 100° r.H., DokÙadnoūņ: ± 3% / 25 °C
Poziom ciınienia akustycznego
Zakres pomiarowy: 30 … 130 dB (A,C), DokÙadnoūņ: ± 1,4 dB
Natöŏenie oıwietlenia
Zakres pomiarowy: 0…50 KLux, DokÙadnoūņ: ± 5%
Prödkoıä wiatru
Zakres pomiarowy: 0,5 … 20 m/s, DokÙadnoūņ: ± 3%
StrumieĞ powietrza
Zakres pomiarowy: 0 … 999,9 CMM m/s, DokÙadnoūņ: ± 3%
Zawiera: MultiTest-Master, bateria, skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.060A
9V

18

Building moisture

DE

DK

OPAKOWANIE

4 021563 671946 2

1/4“
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SONDY WIDEO

Cyfrowe kamery inspekcyjne
VideoFlex

Kompaktowa sonda video do wizualnego
badania trudno dostöpnych miejsc, posiadajâca
funkcjö nagrywania
– GÙówka kamery na elastycznym kablu przesyÙa obraz
bezpoūrednio na ekran LCD.
– Jasne oūwietlenie LED zapewnia wyraŻny obraz,
a także nagrania wideo nawet w najtrudniejszych
warunkach oūwietleniowych.
– Kompaktowa gÙówka kamery jest na tyle maÙa, by
dostaņ siŐ nawet do najbardziej niedostŐpnych miejsc
– MultijŐzyczny wyūwietlacz
– Bezpoūrednia komunikacja z PC
– Możliwoūņ podÙŅczenia FlexCamera
– GÙówka kamery: Ø 17 mm, Rozmiar ekranu: 3,0“

Zawiera: VideoFlex, FlexCamera 1 m; ogniskujŅca 25 cm,
kabel USB, karta pamiŐci SD 2 GB, baterie, torba transportowa

1m

VERSION
Focus 25 cm

VideoFlex SD

HIGH RESOLUTION CAMERA

NUMER POZYCJI KOD EAN

082.050A

VERSION
Focus 25 cm

VideoFlex XL
jak powyżej z 2 m FlexCamera z 25 cm zasiŐgiem ogniskowania
082.056A

REC

USB

4 021563 665426 2

2m

QUICK
CONNECTION

1280 x 960
pixel

IQ

OPAKOWANIE

ZOOM
3x

LED
LIGHT

IP 67

2 GB

4 021563 670208 2

4x
AA

VideoScope
NOWOİã

Kompaktowa sonda video do wizualnego
Zawiera: VideoScope z VideoCamera 1 m / ogniskujŅca 25 cm,
badania trudno dostöpnych miejsc
baterie
– GÙówka kamery na elastycznym kablu przesyÙa
obraz bezpoūrednio na ekran LCD.
– Superjasne podūwietlenie LED pozwala na uzyskanie
czystego obrazu wideo z najciemniejszych zakamarków.
– Kompaktowa gÙówka kamery jest na tyle maÙa, by
dostaņ siŐ nawet do najbardziej niedostŐpnych miejsc
– Możliwoūņ obracania obrazu o 180°
– GÙówka kamery: Ø 17 mm
Focus 25 cm

1m

NUMER POZYCJI KOD EAN

082.058A
640 x 480
pixel

20

ZOOM
2x

LED
LIGHT

IP 67

OPAKOWANIE

4 021563 672387 2

4x
AA
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SONDY WIDEO . AKCESORIA

Cyfrowe kamery inspekcyjne

FlexCamera 1 m / 2 m
Scope Focus 25 cm

Uniwersalna gĜówka kamery o staĜej ogniskowej 25 cm
– Odpowiednia do stosowania zarówno na maÙych,
jak i dużych odlegÙoūciach.
– GÙówka kamery: Ø 17 mm
– DostŐpne dÙugoūci 1 m lub 2 m
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

WyĜâcznie do VideoFlex.
1 m 082.050.1A

4 021563 668724 5

2 m 082.053A

4 021563 668830 5

1280 x 960
pixel

FlexCamera 1 m
WideScope Focus 50 cm

LED

IP 67

LIGHT

GĜówka kamery o staĜej ogniskowej 50 cm
– Odpowiednia do stosowania na dużych odlegÙoūciach.
– GÙówka kamery: Ø 17 mm
WyĜâcznie do VideoFlex.
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

5 cm

082.051A

4 021563 668700 5

WideScope Focus 50 cm

082.052A

4 021563 668823 5

NearScope Focus

1280 x 960
pixel

FlexExtension 1 m

IQ

LED

IQ

IP 67

LIGHT

PrzedĜuŏenie
– ZwiŐksza zasiŐg roboczy kamery VideoFlex SD
FlexCamera, dziŐki czemu można dotrzeņ do gÙŐbiej
poÙożonych obiektów.
WyĜâcznie do VideoFlex.
NUMER POZYCJI KOD EAN

082.054A

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 668847 5

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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Mierniki wielkoıci
elektrycznych

22

MIERNIKI WIELKOİCI ELEKTRYCZNYCH

INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE
Wybierz odpowiedni tester dla Twojej aplikacji.
Poniższa tabela pomoże Ci dobraņ segment testów elektrycznych i zakres pracy Twojego miernika.

Zakres pracy
Wykrywanie
AC

AC-tiveFinder

AC-tiveTester

AC-tiveMaster

MultiMeter-Pocket MultiMeter-Compact MultiClamp-Meter Pro LAN CableChecker

24 - 1000 V

–

110 - 230 V

110 - 230 V

110 - 230 V

–

–

110 - 230 V

200 - 250 V
NapiŐcie
znamionowe

12 - 250 V
Przy zeroweym
potencjale/
NapiŐcie
znamionowe

–

–

–

–

–

–

Przy zerowym
potencjale

–

–

CiŅgÙoūņ /
Faza

CiŅgÙoūņ

CiŅgÙoūņ

CiŅgÙoūņ

CiŅgÙoūņ

–

–

–

6,12,24,
50, 120,
230, 400 V

12, 24, 36,
50, 120, 230,
400, 690 V

–

–

–

–

–

12, 50, 120,
230, 400 V

–

–

–

V, A ,Ć

V, A , Ć, F, %, Hz

V, A ,Ć

CAT II
1000V

CAT III
600V

CAT II
300V

CAT III
300V

WeryƂkacja
Test funkcjonowania/
ciÇgāoĘci

IdentyƂkacja
NapiÛÉ

Pomiar
WielkoĘci

Kategoria
Izolacji
CAT

CableTracer Pro

110 - 230 V

Lokalizacja

Przewodów
elektrycznych /
metalowych

AC-Tracer

CAT III
1000V

CAT IV
600V

CAT III
1000V

Wykrywanie
Detekcja pola elektromagnetycznego
Lokalizacja
Okreūlanie przebiegu przewodów przy pomocy nadajnika i odbiornika
Weryfikacja
Test funkjonowania i ciŅgÙoūci obwodów
Identyfikacja
Identyfikacja napiŐņ
Pomiar
Determinacja wielkoūci elektrycznych
Kategoria Izolacji
Klasyfikacja odpornoūci na przebicia i wysokie napiŐcia

CAT I

CAT III
1000V

CAT IV
600V

CAT III
600V

Wielkoıä
elektryczna

Opis

U

NapiŐcie

V (volt)

AC / DC

I

PrŅd

A (amper)

AC / DC

R

Rezystancja

Ć (ohm)

DC

C

Pojemnoūņ

F (farad)

DC

f

CzŐstotliwoūņ

Hz (hertz)

AC

V

WspóÙczynnik
wypeÙnienia

% (procent)

AC

CAT II

CAT III

Jednostka

CAT IV

Prâd zmienny = AC
Prâd staĜy = DC

Kategorie Izolacji

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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Testery napiŐcia
AC-tiveFinder
NOWOİã

Bezdotykowe wykrywanie linii pod napiöciem
urzâdzeniem wielkoıci dĜugopisu. Zwiöksz
bezpieczeĞstwo swojej pracy
– Bezdotykowe wykrywanie linii pod napiŐciem
od 24 do 1000 V/AC
– Lokalizuje przewody, zÙŅcza, gniazda, bezpieczniki
– Wykrywa przerwy w przewodach i kablach
– Bardzo wysoka czuÙoūņ ūledzenia linii na dużych
gÙŐbokoūciach
– WyraŻnie widoczne diody LED dla sygnalizacji
napiŐcia elektrycznego
– Zintegrowana, niezwykle jasna latarka z oddzielnym
przyciskiem wÙŅczania i wyÙŅczania
– WytrzymaÙa, odporna na uderzenia obudowa.

Zakres napiöcia:
24…1000 V/AC, CzŐstotliwoūņ: 50…60 Hz

Zawiera: AC-tiveFinder, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

083.010A

PT

4 021563 671144 5
2x
AA

CAT II
1000V

OPAKOWANIE

AutoSound

AC-tiveTester
NOWOİã

Uniwersalny tester napiöcia elektrycznego,
pozwala na komfortowe badanie instalacji
elektrycznych
– Niezawodny i szybki tester najczŐūciej spotykanych
wartoūci napiŐcia
– Automatyczny test napiŐcia dla prŅdu staÙego i
zmiennego
– Automatyczne ustawienie zasiŐgu i trybu dla
bezpoūrednich testów i pomiarów
– DziaÙa nawet bez baterii
– WytrzymaÙa, praktyczna obudowa w maÙym
formacie

Zakres napiöcia:
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V/AC
+/-6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V/DC
Wskaōnik LED:
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V
Polaryzacja plus/minus

NUMER POZYCJI KOD EAN

083.020A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 671151 5
IP 64

CAT III
600V

AC-tiveMaster
NOWOİã

Niezawodne urzâdzenie do pomiaru napiöcia
i ciâgĜoıci instalacji
– Tester najczŐūciej spotykanych wartoūci napiŐcia
– Automatyczny test napiŐcia dla prŅdu staÙego
i zmiennego
– Automatyczne zmiany zakresu i funkcji dla
bezpoūrednich pomiarów i testów
– Test pojedynczej fazy oraz kolejnoūci wirowania faz
– Tester fazy
– Automatyczny tester ciŅgÙoūci z sygnaÙem dŻwiŐkowym
– Test bezpieczešstwa dla prŅdu staÙego od 50V, praca w
trybie awaryjnym bez baterii
– WytrzymaÙa, praktyczna obudowa z zamykanym
wejūciem zewnŐtrznej sondy (standardowe zÙŅcze EU)

Zakres napiöcia: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Szczyt napiöcia: 1s < 0,2 A / Is (5s) < 3,5 mA

Zawiera: AC-tiveMaster, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

083.021A
CAT III
1000V

24

CAT IV
III
1000V
600V

OPAKOWANIE

4 021563 671168 5
IP 64
AutoSound

2x
AAA
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Multimetry oraz amperomierze cŐgowe
MultiMeter-Pocket
NOWOİã

Uniwersalne urzâdzenie pomiarowe – pozwala
na peĜnâ kontrolö instalacji elektrycznych
– DokÙadny pomiar napiŐcia, prŅdu i rezystancji
– Automatyczny tester ciŅgÙoūci
– Tester diód (zÙŅcz póÙprzewodnikowych)
– Zintegrowany bezdotykowy wykrywacz napiŐcia
– Tester fazy
– PeÙne zabezpieczenie na wszystkich zakresach
pozwala uniknŅņ bÙŐdów podczas pomiarów
– Niezwykle jasna wbudowana latarka dla
oūwietlenia badanej powierzchni
– Duży, przejrzysty wyūwietlacz LCD

Zakres napiöcia:
V/AC: 0…600 V ± 1,2%, V/DC: 0…600 V ± 0,5%
Zakres bieŏâcy:
A/AC: 0…200 mA ± 2,5%, A/DC: 0…200 mA ± 2,0%
Zakres oporu:
0…20 Mohm ± 0,8%

Zawiera: MultiMeter-Pocket, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

083.032A

PT

4 021563 671229 5
IP 64

CAT III
1000V

OPAKOWANIE

AutoSound

2x
AAA

MultiMeter-Compact
NOWOİã

Uniwersalny Multimeter dla profesjonalnych
pomiarów instalacji elektrycznych
– DokÙadny pomiar napiŐcia, prŅdu, opornoūci,
pojemnoūci i wspóÙczynnika wypeÙnienia
– Automatyczna lub rŐczna zmiana zakresów
– Automatyczny tester ciŅgÙoūci
– Tester diód (zÙŅcz póÙprzewodnikowych)
– Zintegrowany, bezdotykowy wykrywacz napiŐcia z
sygnaÙem dŻwiŐkowym, wizualnym i wibracyjnym
– Wysoka rozdzielczoūņ pomiarowa dla
precyzyjnego okreūlania różnych zmiennych
– Kompaktowa, odporna na uderzenia obudowa
z podstawkŅ
– Duży, przejrzysty wyūwietlacz LCD

Zakres napiöcia: V/DC: 0…600 V, ± 0,5%, V/AC: 0…600 V, ± 1,2%
Zakres bieŏâcy: A/DC: 0…10A, ± 2,5%, A/AC: 0…10A, ± 3,0%
Zakres oporu: 0…20 Mohm ± 0,8%
Zakres pojemnoıci: 0…100 ĉF, ± 3,0%
Zakres Czöstotliwoıci: 0…10MHz, ± 1,5%
WspóĜczynnik wypeĜnienia: 0,1…99,9 %, ± 1,2%

Zawiera: MultiMeter-Compact, 2 sondy, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

083.034A
CAT III
1000V

OPAKOWANIE

PT

4 021563 671236 5

CAT IV
600V

AutoSound

2x
AAA

MultiClamp-Meter Pro
NOWOİã

Profesjonalny miernik cögowy napiöcia i prâdu z
pomiarem wartoıci rzeczywistej R.M.S.
– Pomiar we wszystkich obwodach zamkniŐtych (AC/DC)
– Zerowanie dla dokÙadnego pomiaru skÙadowej staÙej
– Automatyczny pomiar diód
– Funkcja Peak-HOLD pozwala na pomiar wartoūci
impulsów
– Wysoka rozdzielczoūņ pomiaru dla precyzyjnego
okreūlenia zakresu, napiŐcia i opornoūci
– Zintegrowany, bezdotykowy wykrywacz napiŐcia,
pozwala na szybkŅ identyfikacjŐ przewodów pod
napiŐciem
– Funkcja MIN/MAX do pomiaru wartoūci
szybkozmiennych
– Jasna zintegrowana latarka dla oūwietlenia
mierzonego punktu
– Duży, czytelny wyūwietlacz LCD z podūwietleniem
i wykresów paskowych

Maksymalna moc wejıciowa: A AC / V DC: 200A (PEAK 282,8A),
V AC/DC: 600 V AC/DC
Rezystancja, Test ciâgĜoıci: 600 V AC/DC
Zakres prâdu: A/AC 0…200 A, ± 2,5%, A/DC: 0…200 A, ± 2,0%
Zakres napiöcia: V/AC 0,2…600 V, ± 1,5% V/DC: 0,2…600 V, ± 1,0%
Zakres czöstotliwoıci: 50/60 Hz AC

Zawiera: MultiClamp-Meter Pro, 2 sondy, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

083.040A
CAT III
600V

OPAKOWANIE

PT

4 021563 671205 5

AutoSound

2x
AAA

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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Detektory przewodów
LAN CableChecker to dokonaÙe urzŅdzenie do analizy instalacji multimedialnych takich, jak instalacje RTV, SAT,
kable telefoniczne, sieci komputerowe LAN

W zestawie z akcesoriami
do sprawdzania
najczŐūciej spotykanych
typów zÙŅcz wtykowych

PrzyporzŅdkowywanie
pojedynczych
przewodów w sieciach
komputerowych LAN

Regulacja gÙoūnoūci
sygnaÙu testowego

LAN CableChecker
NOWOİã

Wykrywacz wraz z odbiornikiem i nadajnikiem
– Idealny dla wyÙŅczonych obwodów systemów
elektrycznych
– Kontrola kabli sieciowych LAN- (przypisuje
poszczególne przewody)
– Analiza LAN, SAT, TV, telefonicznych, audio
i innych kabli w systemach elektrycznych
– Zintegrowany tester ciŅgÙoūci
– Odbiornik wykrywa bezdotykowo kable
do gÙŐbokoūci 5 cm
– W zestawie z akcesoriami do sprawdzania
najczŐūciej spotykanych typów zÙŅcz (RJ11,
RJ45, BNC, TV, adapter F)
– Wyposażony w uniwersalne zaciski
– Dodatkowo zawiera sÙuchawki dla dokÙadnego
rozróżnienia sygnaÙów testowych
– Wbudowana latarka LED

Odbiornik LAN CableChecker RECV
Zakres pomiaru Scan-Modus: gÙŐbokoūņ pomiaru 0...5 cm

Zawiera: Nadajnik LAN CableChecker TX, Odbiornik RECV, Adapter
(RJ11, RJ45, BNC, TV-coax, F-adapter), przewody testowe, sÙuchawki,
baterie, skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

083.060A

5

4 021563 671779

PT

2x 9V

AC-Tracer
NOWOİã

Wykrywacz kabli w zestawie z nadajnikiem
i odbiornikiem
– Bezkontaktowe ūledzenie transmitowanego sygnaÙu
przez odbiornik
– Szybkie wykrywanie spójnych obwodów elektrycznych
– Lokalizacja linii w spójnych obwodach elektrycznych
pod napiŐciem
– Odbiornik z regulowanŅ czuÙoūciŅ dla optymalnej
kontroli
– Odbiornik z sygnaÙem dŻwiŐkowym do wykrywania
mierzonych obiektów
– Odbiornik z regulowanŅ czuÙoūciŅ pomiaru
– Adapter do gniazdka do bezpoūredniego i
szybkiego testowania instalacji w budynkach
– Wyposażony w adapter z gwintem E27 do
szybkiego i bezpoūredniego testowania oprawek
żarówkowych

26

Odbiornik AC-Tracer RECV
Zakres pomiaru: gÙŐbokoūņ pomiaru 0...5 cm

Zawiera: Nadajnikr AC-Tracer TX, Odbiornik RECV, ZÙŅcze EURO,
UK-plug (Wielka Brytania), E27 adapter lampy, bateria, skrzynka
transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

083.050A

5

CAT II
300V

4 021563 672103
9V
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Detektory przewodów
Testery przewodów typu nadajnik / odbiornik. Nadajnik dostarcza zakodowany sygnaÙ do testowanego przewodu. SygnaÙ to
modulowany prŅd, który wytwarza wokóÙ przewodnika pole elektromagnetyczne. Odbiornik wykrywa to pole i dekoduje sygnaÙ,
by w ten sposób znaleŻņ i dokÙadnie okreūliņ poÙożenie kabla. Idelane urzŅdzenie przy instalacjach elektrycznych i systemach
zÙożonych z metali przewodzŅcych.

Aby uzyskaņ wiŐcej
informacji, przejdŻ do
www.laserliner.pl

Przewody w miejscach
niedostŐpnych: Wykrywanie
linii przwodzŅcych
do gÙŐbokoūci 1m - na
przykÙad w sufitach
podwieszancyh lub
instalacjach podziemnych

Szybka i
prosta lokalizacja
bezpieczników
w skrzynkach
bezpiecznikowych

CableTracer Pro
NOWOİã

Uniwersalne urzâdzenie do wykrywania kabli
wraz z nadajnikiem i odbiornikiem
– Bezdotykowe wykrywanie sygnaÙu transmisji
za pomocŅ odbiornika
– Wykrywanie kabli elektrycznych, bezpieczników,
wyÙŅczników, rur metalowych (np. rury grzewcze) itd.
– Lokalizacja zwarņ i przerw w instalacjach
– Może byņ stosowany w instalacjach pod
napiŐciem i wyÙŅczonych
– Wysoka czŐstotliwoūņ transmisji 125 Khz
– Wyposażony we wskaŻnik napiŐcia prŅdu
staÙego i zmiennego
– Kodowanie sygnaÙu pozwala na stosowanie
odbiornika z 7 różnymi nadajnikami – idealny
dla zÙożonych systemów i instalacji
– Zintegrowany wykrywacz napiŐcia staÙego
– CiŅgÙa kontrola dla napiŐcia staÙego
– Wbudowane oūwietlenie mierzonego miejsca
– Przejrzysty, podūwietlany wyūwietlacz

Zawiera: Nadajnik CableTracer TX, Odbiornik RECV, kabel ÙŅczŅcy,
elektrody testowe, zaciski testowe, baterie, skrzynka transportowa

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

083.070A

2

4 021563 671212

IQ

CableTracer TX
Zawiera: Nadajnik CableTracer TX, kabel ÙŅczŅcy, elektrody
testowe, zaciski testowe, bateria
083.070.1
CAT III
300V

4 021563 677153

1

9V

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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Skanery
Elektroniczne

28

SKANERY ELEKTRONICZNE

UrzŅdzenia do wykrywania metalu, belek i instalacji
Wiercenie i wkrŐcanie zawsze wiŅzaÙo siŐ z ryzykiem. Obecnie elektroniczne wykrywacze
informujŅ nas co kryje siŐ pod powierzchniŅ ūcian, podÙóg i sufitów. DziŐki temu dajŅ
pewnoūņ, że nasza praca zostanie wykonana szybko, precyzyjnie i bez nieprzewidzianych
komplikacji.

1

4

StudScan
Belki wydrŅżenia

2

GĜöbokie Skanowanie
Wyznaczanie gÙŐbokūci
wiercenia

5

MetalScan
Elementy metalowe

Rodzaj metalu
łelazne / Nieżelazne

3
AC-Scan
Instalacje elektryczne

StarFinder

Electroniczne urzâdzenie do wykrywania sĜupów
i belek w ıcianach wewnötrznych
– Wspomaganie prac w suchej zabudowie, pozwala
bezinwazyjnie znaleŻņ stabilne punkty mocowania, np.
umywalki, szafek kuchennych, póÙek, cieżkich luster.
– OdrŐbny tryb AC pozwala na wyszukiwanie i
lokalizowanie przewodów pod napiŐciem
– Wysokie bezpieczešstwo pracy zapewnia staÙa funkcja
ostrzegania przed wysokim napiŐciem

Zawiera: StarFinder, bateria

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.970A

1

3

OPAKOWANIE

PT

4 021563 660797 10
9V
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SKANERY ELEKTRONICZNE

UrzŅdzenia do wykrywania metalu, belek i instalacji

TwinFinder
NOWOİã

Elektroniczny wykrywacz metali i przewodów
elektrycznych
– UrzŅdzenie pozwala na niezawodne wykrywanie
metali żelaznych i nieżelaznych, jak również rur
wodociŅgowych
– Lokalizuje powierzchnie bez struktur wewnŐtrznych
np. pod mocowania szafek kuchennych, póÙek
– Ostrzeżenie przed wysokim napiŐciem: zwiŐksza
bezpieczešstwo podczas wiercenia otworów !
– Alarm wskaże Ci instalacjŐ pod napiŐciem.
7,5 cm

Zawiera: TwinFinder, bateria

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

4 cm
5 cm

Metal-Scan

080.975A

AC-Scan

2

3

PT

4 021563 671755 5
9V

MetalliFinder

Uniwersalny wykrywacz z pomiarem gĜöbokoıci
– Pozwala na wyszukiwanie metali zbrojeniowych ūcian,
rur grzewczych i wodociŅgowych.
– Dodatkowo ostrzega przed przewodami pod napiŐciem.
– Funkcja pomiaru gÙŐbokoūci jest cennŅ pomocŅ w
ustalaniu czy istniejŅ wystarczajŅce gÙŐbokoūci do
wiercenia. Pozwala zaplanowaņ wiercenie aby nie
dopuūciņ do uszkodzenia instalacji podtynkowej
Zawiera: MetalliFinder, bateria
– Gwarantuje wysoki poziom bezpieczešstwa przed
uszkadzeniem metalowych rur wodno-kanalizacyjnych
i gazowych
– Zapobiega przed przewierceniem dŻwigarów lub
NUMER POZYCJI KOD EAN
OPAKOWANIE
stalowych wzmocnieš podczas prac ūciennych i
kamieniarskich
080.950A
4 021563 660490 5
– Bardzo przystŐpna cena w stosunku do dużych
możliwoūci czyniŅ go bardzo dobrym i pożytecznym
narzŐdziem zwÙaszcza przy wierceniach w ūcianach.
2 3 4 5 9V

30

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl

PT

SKANERY ELEKTRONICZNE

UrzŅdzenia do wykrywania metalu, belek i instalacji

MetalliFinder Pro

Uniwersalny wykrywacz metali z wyıwietlaczem
gĜöbokoıci do lokalizowania sieci elektrycznych
– Pozwala na wyszukiwanie metali zbrojeniowych ūcian, rur
grzewczych i wodociŅgowych.
– Dodatkowo ostrzega przed przewodami od napiŐciem.
– Funkcja pomiaru gÙŐbokoūci jest cennŅ pomocŅ w
ustalaniu czy istniejŅ wystarczajŅce gÙŐbokoūci do
wiercenia. Pozwala zaplanowaņ wiercenie aby nie
Zawiera: MetalliFinder Pro, bateria
dopuūciņ do uszkodzenia instalacji podtynkowej
– Gwarantuje wysoki poziom bezpieczešstwa przed uszkadzeniem metalowych rur wodno-kanalizacyjnych i gazowych
– Zapobiega przed przewierceniem dŻwigarów lub
NUMER POZYCJI KOD EAN
OPAKOWANIE
stalowych wzmocnieš podczas prac ūciennych i
kamieniarskich
080.951A
4 021563 670291 5
– Bardzo przystŐpna cena w stosunku do dużych
możliwoūci czyniŅ go bardzo dobrym i pożytecznym
narzŐdziem zwÙaszcza przy wierceniach w ūcianach.
2 3 4 5 9V
– Duży, podūwietlany wyūwietlacz

PT

MultiFinder Pro

Jeden do wszystkiego: kilka wbudowanych
sensorów czyni MultiFinder Pro narzödziem
skanujâcym i wykrywaczem o wielu róŏnych
zastosowaniach.
– Potrafi wykryņ poÙożenie drewnianych belek, żelaza,
miedzi oraz przewodów pod napiŐciem.
– DziŐki wskazówkom na wyūwietlaczu LCD,
MultiFinder Pro jest Ùatwy w użyciu, a wyniki sŅ pewne.
– ObsÙugŐ dodatkowo uÙatwia sygnaÙ dŻwiŐkowy,
a także sygnaÙy wizualne
– Wysoki poziom bezpieczešstwa pracy zapewniajŅ
specjalne sygnaÙy ostrzegawcze
– Cecha dodatkowa: W trybie pracy z metalami
MultiFinder Pro jest w stanie wykryņ nawet ukryte,
nieaktywne kable.
– Podūwietlany wyūwietlacz

Zawiera: Multifinder Pro, bateria

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.960A

1

2

OPAKOWANIE

PT

4 021563 660506 5

3

9V

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl

31

Elektroniczne
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Kâtomierze
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ELEKTRONICZNE POZIOMICE I KáTOMIERZE

Poziomice elektroniczne

DigiLevel

Cyfrowa poziomica elektroniczna z moŏliwoıciâ
wyıwietlenia na ekranie nachylenia pionowego
i poziomego
– SygnaÙ akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180°
jako dodatek uÙatwiajŅcy niwelacjŐ obiektów.
– KŅty mogŅ byņ przenoszone w trybie odniesienia
– Posiada mocne magnesy mocujŅce oraz dodatkowe
libelle pionowŅ i poziomŅ, podūwietlany ekran
– DokÙadnoūņ pomiarów elektronicznych:
± 0,1° przy 0° i 90°, ± 0,2° przy 1° … 89°,
dokÙadnoūņ libelli ± 0,5 mm / m
– Nachylenie może byņ podawane w stopniach,
calach/stopach lub procentach

Zawiera: DigiLevel, pokrowiec, baterie
DigiLevel Compact
DÙugoūņ poziomicy 23 cm
NUMER POZYCJI KOD EAN

081.202A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 663019 5

DigiLevel 60
Utwardzona powierzchnia na 60 cm dÙugoūci poziomicy,
pamiŐņ mieūci do 9 ostatnich pomiarów, które można
wywoÙaņ w każdej chwili.
081.200A

4 021563 662302 5
AutoSound

magnetic

2x
AAA

DigiLevel Laser

Cyfrowa poziomica elektroniczna z wychylnym
laserem i moŏliwoıciâ wyıwietlenia na ekranie
nachylenia pionowego i poziomego
– SygnaÙ akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180°
jako dodatek uÙatwiajŅcy niwelacjŐ obiektów.
– KŅty mogŅ byņ przenoszone w trybie odniesienia
– PamiŐņ mieūci do 9 ostatnich pomiarów, które
można wywoÙaņ w każdej chwili.
– Utwardzona powierzchnia na 60 cm dÙugoūci
poziomicy, posiada mocne magnesy mocujŅce
oraz dodatkowe libelle pionowŅ i poziomŅ,
podūwietlany ekran
– DokÙadnoūņ pomiarów elektronicznych:
± 0,1° przy 0° i 90°, ± 0,2° przy 1° … 89°,
dokÙadnoūņ libelli ± 0,5 mm / m
– Nachylenie może byņ podawane w stopniach,
calach/stopach lub procentach

Zawiera: DigiLevel Laser, pokrowiec, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

081.201A
Laser
635 nm

OPAKOWANIE

PT

4 021563 663156 5
AutoSound

magnetic

2x
AAA
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ELEKTRONICZNE POZIOMICE I KáTOMIERZE

Elektroniczne poziomice i kŅtomierze
DigiLevel Pro

Cyfrowa poziomica elektroniczna z laserem punktowym jako optyczne przedĜuŏenie wspomagajâce
precyzyjne wyznaczanie wysokoıci i kâta.
– SygnaÙ akustyczny przy 0°, 45°, 90°, 135° i 180°
jako dodatek uÙatwiajŅcy niwelacjŐ obiektów.
– Funkcja ekranu flip-display w sposób automatyczny
obraca widok na ekranie podczas wykonywania
pomiarów nad gÙowŅ.
– Funkcja kalibracji dla zwiŐkszenia dokÙadnoūci i
dostosowania do pomiaru powierzchni
– Magnesy mocujŅce na dolnej krawŐdzi
– DokÙadnoūņ pomiarów elektronicznych: ± 0,05°
przy 0° … 1°, ± 0,1° przy 90°, ± 0,2° przy 1° … 89°,
dokÙadnoūņ libelli ± 0,5 mm / m

Zawiera: DigiLevel Pro, pokrowiec, baterie

DigiLevel Pro

Laser
635 nm

AutoSound

magnetic

1/4“

NUMER POZYCJI

KOD EAN

OPAKOWANIE

30 cm: 081.212A

4 021563 664856

5

60 cm: 081.210A

4 021563 664825

5

120 cm: 081.216A

4 021563 664849

2

IQ

2x
AAA

ArcoMaster

Cyfrowy kâtomierz elektroniczny z wyıwietlaczem
– Zakres pomiaru 0° - 220°
– Wbudowany dodatkowy element przedÙużajŅcy
– Wyposażony w dodatkowe libelle poziomŅ i pionowŅ
– Podūwietlany ekran LCD z obu stron (z przodu i z tyÙu)
– Funkcja hold (zatrzymanie odczytu)
– Automatyczne obliczanie dwusiecznej kŅta.
– DokÙadnoūņ elektronicznego pomiaru kŅta ± 0,1°,
dokÙadnoūņ libelli ± 0,25 mm / 1 m

Zawiera: ArcoMaster, pokrowiec, baterie

Wyıwietlacz LC
po obu stronach
urzâdzenia

– ArcoMaster 40 / 60
DÙugoūci ramienia 40 / 60 cm

Kâtownik nastawny moŏe zostaä wysuniöty do
góry bâdō w dóĜ

NUMER POZYCJI

KOD EAN

OPAKOWANIE

40 cm: 075.130A

4 021563 664016

5

60 cm: 075.131A

4 021563 666683

5

2x
AA

34
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ELEKTRONICZNE POZIOMICE I KáTOMIERZE

Przymiary liniowe, teleskopowe, kŅtowe i markery

ArcoStar 30 cm

(1)

Profesjonalny kâtownik z podwójnâ
skalâ stopniowâ
– Wytrawiony opis w celu uodpornienia przed
ūcieraniem
– Optymalne prowadzenie dziŐki prowadnicy
– DÙugoūņ 30 cm
NUMER POZYCJI KOD EAN

072.10-30

TorpedoStar SRL Mag.

OPAKOWANIE

PT

4 021563 652693 12

Ekstra Solidna Profesjonalna poziomica z
systemem SRL, zabezpieczenie przed
zĜamaniem, libella pionowa 45° i pozioma
– Silne mocowanie magnetyczne
– Posortowane wg. Kolorów
NUMER POZYCJI KOD EAN

070.912

OPAKOWANIE

PT

4 011879 642938 12

magnetic

TorpedoStar
Kompakt

Poziomica, libela pionowa, 45° i pozioma
– Silne mocowanie magnetyczne
– Posortowane wg. Kolorów

NUMER POZYCJI KOD EAN

070.910

OPAKOWANIE

PT

4 011879 636180 24

magnetic

WingStar
Poziomica sĜupowa

Poziomica z trzema libellami do ustawiania
np. sĜupów
– Silne mocowanie magnetyczne
– Mocowanie taūmŅ elastycznŅ na sÙupach
drewnianych i rurach z tworzywa sztucznego
– Posortowane wg. Kolorów
NUMER POZYCJI KOD EAN

070.900

OPAKOWANIE

PT

4 011879 635992 6

magnetic
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MIERNIKI ODLEGěOİCI

W budynku i na budowie

MeterMaster Pro Laser

Profesjonalny dalmierz ultradōwiökowy
– WskaŻnik laserowy- pomiar ultradŻwiŐkowy
– UltradŻwiŐkowy pomiar dÙugoūci, powierzchni i
kubatur. Automatyczne dodawanie i odejmowanie
– Dzieki zastosowaniu wskaŻnika laserowego,
możemy dokÙadnie okreūliņ miejsce w które celuje
ukÙad pomiarowy.
– Wyposażony w funkcje obliczeniowe i pamiŐņ.
– Tryb prostego samowyzwalania i odniesienia
– Øatwa obsÙuga, funkcjonalna klawiatura i przejrzysty
wyūwietlacz
– Zakres 0,6 do 18 m

Zawiera: MeterMaster Pro Laser, bateria

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.930A
Laser
650 nm

OPAKOWANIE

PT

4 021563 660483 5

9V

LaserRange-Master
Pocket

max. 40 m
Kompaktowy dalmierz laserowy, wyposaŏony
w liczne funkcje uĜatwiajâce pomiary
– ZasiŐg pomiaru wewnŐtrznego 0,3 do 40 m
– Niezmienna, wysoka dokÙadnoūņ pomiaru ± 2 mm
– Posiada funkcje: pomiaru odlegÙoūci, obliczania pola
powierzchni i objŐtoūci, funkcjŐ Pitagorasa 1+2,
min./max. oraz plus/minus
– Funkcja pomiaru ciŅgÙego
– Wyposażony w podūwietlany, 4-liniowy
wyūwietlacz LCD
– Gwint mocujŅcy 1/4”
– Posiada też odchylanŅ košcówkŐ, umożliwiajŅcŅ
pomiar od wewnŐtrznej strony narożników

Zawiera: LaserRange-Master Pocket, pokrowiec, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.942A
Laser
635 nm

1/4“

OPAKOWANIE

PT

4 021563 666690 5

4x
AAA
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MIERNIKI ODLEGěOİCI

W budynku i na budowie

LaserRange-Master
Pocket Pro + FlexPod
NOWOİã

max. 60 m

Zestaw zawierajâcy LaserRange-Master Pocket Pro
i ministatyw FlexPod
– Opis produktu identyczny jak LaserRange-Master
Pocket, ale z zoptymalizowanym zasiŐgiem pomiaru
0,3 do 60m
– Regulowany ministatyw z gÙowicŅ kulowŅ i ūrubŅ
zaciskowŅ
– Paski z rzepami Velcro do mocowania na profilach i
listwach - idealne do pomiarów dÙugich odlegÙoūci
Dostöpny od kwietnia 2011.

Zawiera: LaserRange-Master Pocket Pro, pokrowiec,
mini statyw, baterie
RozkÙadana igÙa pozwala
na pomiar z narożników

Z rzepami Velcro
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.943A
Laser
635 nm

38

1/4“

4 021563 677160

OPAKOWANIE

5

4x
AAA

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl

IQ

MIERNIKI ODLEGěOİCI

W budynku i na budowie

RollPilot S12
NOWOİã

Profesjonalny drogomierz ze skĜadanym
uchwytem transportowym
– Zapewnia dokÙadny pomiar wartoūci w zakresie
do 9.999,9 m.
– Duży, czytelny licznik wyposażony w dodatkowŅ
skalŐ (1 - 9 cm) w celu zwiŐkszenia dokÙadnoūci
pomiarów.
– Dodawanie w przód, odejmowanie w tyÙ
– Ruchomy wskaŻnik wskazuje dokÙadnie poczŅtek
i koniec mierzonego odcinka.
– SkÙadana konstrukcja i torba zapewniajŅ
wygodny transport.
– Niezawodny napŐd kardana
– DokÙadnoūņ ± 0,1%
– Obwód koÙa 1m

SkĜadana konstrukcja uĜatwia
transport
Zawiera: RollPilot S12, pokrowiec
NUMER POZYCJI KOD EAN

075.005A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 672714 1

RollPilot Pro

Profesjonalny drogomierz ze skĜadanym stojakiem
i wskaōnikiem koĜa
– Mierzy krzywe i proste w nieregularnym terenie
– Niezawodny napŐd kardana
– 6 cyfrowy mechanizm licznika
– Dobrze czytelne cyfry (wys. 7 mm)
– Dodawanie w przód, odejmowanie w tyÙ
– Zerowanie licznika
– Mierzy do 9.999,9 m

NUMER POZYCJI KOD EAN

075.004

OPAKOWANIE

IQ

4 011879 635381 1
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Laserowe niwelatory
punktowe, liniowe i
liniowo-krzyŏowe
yŏowe
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PROJEKTOWANIE I ARANŎACJA WNõTRZ
Precyzyjne urzŅdzenia dla robót wykošczeniowych i aranżacji wnŐtrz. WÙaūciwe narzŐdzia do profesjonalnego, szybkiego
wyznaczania linii nawet na bardzo dÙugich odlegÙoūciach. WymagajŅcy entuzjaūci majsterkowania jak i profesjonalni
budowniczy znajdŅ odpowiednie urzŅdzenia w naszej ofercie- dla remontów,placów budowy, przebudowy i wszŐdzie
tam, gdzie wymagana jest duża precyzja

Skuteczna technologia
magnetic

Automatyczne poziomowanie przy pomocy
kompensatora. UrzŅdzenia samoczynnie
wracajŅ do poczŅtkowego ustawienia i
wypoziomowujŅ siŐ automatycznie w
kilka sekund.

Kluczem do optymalnej pracy w przypadku
wielu narzŐdzi jest zastosowanie mocowania
magnetycznego. DziŐki temu rŐce pozostajŅ
wolne, wiŐc użytkownik może w tym czasie
wykonywaņ też inne zadania.

lock

1/4“

5/8“

ØŅcze statywu dla optymalnego ustawienia

Transport LOCK: UrzŅdzenia oznaczone
znakiem „Automatic Level” sŅ chronione
specjalnŅ blokadŅ w czasie transportu.

PowerBright
LASER

UrzŅdzenia Laserliner dostŐpne sŅ w
wytrzymaÙych torbach transportowych
lub twardych skrzynkach.
SOFT: MiŐkka torba transportowa
HARD: Plastikowa skrzynka transportowa

UrzŅdzenia z technologiŅ PowerBright
posiadajŅ specjalne diody o wysokiej
wydajnoūci, tworzŅce niezwykle jasne
linie lasera. PozostajŅ one widoczne
nawet na dÙuższych dystansach, w silnym
ūwietle i na ciemnych powierzchniach.

Technologia RX-READY uÙatwia korzystanie
z niwelatorów liniowych w niesprzyjajŅcych
warunkach. UrzŅdzenia te emitujŅ pulsujŅcŅ
wiŅzkŐ ūwiatÙa o wysokiej czŐstotliwoūci,
rozpoznawanŅ przez odbiorniki lasera na
dużych odlegÙoūciach.

1H 2V

S

Siatka przestrzenna ilustruje liczbŐ i rozmieszczenie linii lasera.
H = Liczba laserów poziomych
V = Liczba laserów pionowych
S = Funkcja pÙaszczyzn pochyÙych

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZYŎOWE

Projektowanie i aranżacja wnŐtrz

HandyLaser Compact

ěâczy zalety Poziomicy laserowej i kompaktowej
– Libella o dokÙadnoūci 0,5 mm / 1 m

Zawiera: HandyLaserCompact,
podstawkŐ regulacyjnŅ, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

025.03.00A
Laser
650 nm

CompactBase

OPAKOWANIE

PT

4 021563 657841 8

magnetic

2x
AAA

Do mocowania HandyLaser Compact na gĜowicy
statywu
– Gwint standardowy 5/8”
– Obrotowa 360°, podziaÙka koÙa poziomego
– DokÙadne ustawianie ūrubami ustawczymi
Uwaga: wspóĜpracuje tylko z HandyLaser Compact
NUMER POZYCJI KOD EAN

025.78A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 661343 5

5/8“

90° Optyka kâtowa
Mag.

Do niwelacji pionowej. Do wyznaczania
pionów i kâtów prostych.
– ZaÙamuje promieš lasera o 90°
– Obrotowy o 360°
– Posiada magnetyczne ÙŅczenie
WspóĜpracuje z HandyLaser Compact.
NUMER POZYCJI KOD EAN

025.70A

OPAKOWANIE

4 011879 641023 5

magnetic

42
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LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZYŎOWE

Projektowanie i aranżacja wnŐtrz
SuperLine 2D

Laser liniowy do prac wyrównawczych. Nadaje
siö do prac na wszystkich powierzchniach.
– DokÙadnoūņ: 1 mm / 1 m
– DziŐki obrotowej skali urzŅdzenie i podziaÙka mogŅ byņ
ustawione niezależnie od siebie pod dowolnym kŅtem.
– Mocne magnesy mocujŅce uÙatwiajŅ mocowanie
urzŅdzenia do powierzchni metalowych
NUMER POZYCJI KOD EAN
– Podūwietlana libella
Opcja: możliwoūņ mocowania urzŅdzenia za pomocŅ
pasków samoprzylepnych ConTacts

081.110A
Laser
635 nm

ConTacts

(1)

Zawiera: SuperLine 2D, baterie
OPAKOWANIE

PT

4 021563 662579 5

magnetic

2x
AAA

Paski mocujâce ConTacts
– Dla bezpiecznego mocowania na każdej powierzchni
– MajŅ szerokie zastosowanie, nie pozostawiajŅ
ūladów po usuniŐciu

NUMER POZYCJI KOD EAN

081.101A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 662883 20

SuperLine 3D

Niwelator liniowy laserowy do ustawiania we
wszystkich pĜaszczyznach
– Bardzo jasny laser
– DokÙadnoūņ: 0,8 mm / 1 m
– Øatwa obrotowa regulacja dziŐki ustawieniom 3D
– 3 libele i specjalne soczewki liniowe
– Mocowanie za pomocŅ specjalnych podkÙadek
samoprzylepnych i pinezek do każdej powierzchni,
bez pozostawiania ūladów.
– PokrŐtÙo Micro-Control pozwala na szybkie i dokÙadne
ustawianie lasera
– DziŐki obrotowej obudowie i podziaÙce kŅtowej,
można zadawaņ dowolne kŅty.

Zawiera: SuperLine 3D, ConTacts, pinezki, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

081.100A
Laser
635 nm

OPAKOWANIE

PT

4 021563 661398 5

2x
AA

SuperSquare-Laser

Linie lasera ustawione pod kâtem 90° czyniâ to
urzâdzenie idealnym narzödziem w przypadku
wszelkich prac wyrównawczych w obröbie podĜóg
– DokÙadnoūņ kŅta 0,05°, dokÙadnoūņ pionowych linii
laserowych 0,5mm / 1m
– Szeroki zakres promieni laserowych powoduje
wyūwietlenie linii laserowych także na ūcianach
– Dwie libelle uÙatwiajŅ spoziomowanie na ūcianach
– Kwadratowa 90° krawŐdŻ uÙatwia rozkÙadanie
pÙytek podÙogowych
– Wbudowana stopka poziomujŅca
– Podūwietlana libella
– Mocowanie do statywu 1/4’’

Zawiera: SuperSquare-Laser, okulary do lasera,
skrzynka transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

081.130A
Laser
635 nm

1/4“

OPAKOWANIE

PT

4 021563 662760 5

2x
AA
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SuperCross-Laser
Compact
NOWOİã

1H 1V
Kieszonkowy, automatyczny laser
liniowo-Krzyŏowy
– Zakres samopoziomowania 4°,
DokÙadnoūņ 5 mm / 10 m
– Możliwoūņ zadawania spadków dla
wyznaczania powierzchni skoūnych.
– SkÙadane wsporniki zapewniajŅ stabilnŅ pozycjŐ,
zaū po zÙożeniu uÙatwiajŅ przenoszenie urzŅdzenia

S

Zawiera: SuperCross-Laser Compact, torba transportowa, bateria

NUMER POZYCJI KOD EAN

081.124A
Laser
635 nm

lock

OPAKOWANIE

PT

4 021563 670857 5

1x
AA

SuperCross-Laser 2

1H 1V
Laser do wewnötrznych prac wykoĞczeniowych
posiadajâcy dwa promienie lasera
– Zakres samopoziomowania 4,5°,
DokÙadnoūņ 5 mm / 10 m
– Dodatkowa funkcja pochyÙoūci pozwala na
projektowanie pÙaszczyzn pochyÙych.
– UrzŅdzenie posiada wspornik z regulacjŅ wysokoūci,
co pozwala na jego zamontowanie na statywie lub
też bezpoūrednio na ūcianie

S

Zawiera: SuperCross-Laser 2, podstawa magnetyczna,
torba transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

081.120A
Laser
635 nm

lock

magnetic

1/4“

5/8“

OPAKOWANIE

PT

4 021563 662708 5

4x
AA

Zestaw SuperCrossLaser 330 cm
UNLIMITED
MOVE

1H 1V

S

Tak jak SuperCross-Laser 2, dodatkowo w
komplecie doĜâczony jest rozporowy statyw
teleskopowy 330 cm.

Zawiera: SuperCross-Laser 2, podstawa magnetyczna,
torba transportowa, baterie, statyw teleskopowy 330 cm
z pokrowcem
NUMER POZYCJI KOD EAN

081.121A
Laser
635 nm

44

lock

magnetic

1/4“

5/8“

OPAKOWANIE

4 021563 663996 4

4x
AA
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SuperCross-Laser
Combo Pack
NOWOİã
LED

1H 1V
Automatyczny laser liniowokrzyŏowy z wkrötarkâ
– SuperCross-Laser 2:
Opis produktu jak na stronie 44
Wkrötarka
– WkrŐtarka akumulatorowa
– Wyposażona w diodŐ LED
– WskaŻnik obrotów (lewe / prawe)
– Akumulator litowo- jonowy 4V

Zawiera: SuperCross-Laser 2, podstawa magnetyczna, skrzynka
transportowa, baterie, wkrŐtarka, uchwyt magnetyczny,
9 wymiennych košcówek, Ùadowarka
NUMER POZYCJI KOD EAN

081.123A
Laser
635 nm

lock

magnetic

1/4“

5/8“

OPAKOWANIE

PT

4 021563 670673 5

4x
AA

SuperCross-Laser 3

1H 2V
Niwelator laserowy liniowo-krzyŏowy z
dodatkowâ liniâ referencyjnâ
– Z trzema liniami lasera: poziomŅ, pionowŅ i
prostopadÙŅ do niej
– Zakres samopoziomowania 5°,
DokÙadnoūņ 5 mm / 10 m
– Dodatkowa funkcja pochyÙoūci pozwala na
projektowanie spadków.
– Wspornik do urzŅdzenia z regulacjŅ wysokoūci można
montowaņ na statywie lub bezpoūrednio na ūcianie.

S

Zawiera: SuperCross-Laser 3, podstawa magnetyczna,
torba transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

081.140A
Laser
635 nm

lock

magnetic

1/4“

5/8“

OPAKOWANIE

PT

4 021563 668441 5

4x
AA
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SuperCross-Laser 2P
NOWOİã

1H 1V 1P
Laser do wewnötrznych prac wykoĞczeniowych
posiadajâcy dwa promienie lasera
– Zakres samopoziomowania 4°,
DokÙadnoūņ 5 mm / 10 m
– Dodatkowy pionownik laserowy na spodzie i na
wierzchu niwelatora.
– Dodatkowa funkcja pochyÙoūci pozwala na
projektowanie spadków.
– UrzŅdzenie posiada wspornik z regulacjŅ wysokoūci,
co pozwala na jego zamontowanie na statywie lub
bezpoūrednio na ūcianie
– RX-Ready: Odbiornik lasera, dostŐpny jako dodatkowa
opcja, wykrywa promienie lasera w odlegÙoūci do
30 m - idealny do zastosowaš na zewnŅtrz.
Laser
635 nm

lock

S
Zawiera: SuperCross-Laser 2P, podstawa magnetyczna,
torba transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

081.125A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 670864 5

opcjonalnie: Odbiornika lasera RX 30 Mag.
RangeXtender w tym baterie, mocowanie uniwersalne
033.25A

1/4“

magnetic

4 021563 672394 5

5/8“

4x
AA

AutoPoint-Laser 5
NOWOİã

Automatyczny laser 5-punktowy do
poziomowania i pionowania
– Zakres samopoziomowania 3°,
DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Wszystkie 5 laserów tworzy miŐdzy sobŅ kŅty proste.
Umożliwia to wykonanie praktycznie każdego zadania
pomiarowego
– DziŐki możliwoūci obrotu obudowy można go używaņ
do niwelacji i przenoszenia wysokoūci od podÙogi, lub
od sufitu.

Zawiera: AutoPoint-Laser 5, okulary do lasera, podstawa
magnetyczna, torba transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

060.021A

1

4 021563 676514

Dostöpny od kwietnia 2011.

Laser
635 nm

46

lock

magnetic

1/4“

5/8“

3x
AA

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl

PT

LASEROWE NIWELATORY PUNKTOWE, LINIOWE I LINIOWO-KRZYŎOWE

Projektowanie i aranżacja wnŐtrz
AutoCross-Laser 2

(1)

1H 1V
Niwelator liniowo-krzyŏowy z dwiema dobrze
widocznymi liniami lasera
– Zakres samopoziomowania 3 -6°,
DokÙadnoūņ 3 mm / 10 m
– Uniwersalna magnetyczna podstawa pozwala na
zamontowanie urzŅdzenia na statywie, ūcianie lub
elementach z metali magnetycznych
– RX-Ready: Odbiornik lasera, dostŐpny jako dodatkowa
opcja, wykrywa promienie lasera w odlegÙoūci do
30 m - idealny do zastosowaš na zewnŅtrz.

Zawiera: AutoCross-Laser 2, okulary do lasera, podstawa
magnetyczna, skrzynka transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

031.00.01A

1

4 021563 656363

PT

opcjonalnie: Odbiornika lasera RX 30 Mag.
RangeXtender w tym baterie, mocowanie uniwersalne
033.25A
Laser
635 nm

AutoCross-Laser 3

lock

magnetic

4 021563 672394 5

1/4“

5/8“

3x
AA

(1)

1H 2V

S

Laser liniowo- krzyŏowy z dodatkowâ
liniâ pionowâ
– Zakres samopoziomowania 4,5°,
DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Dodatkowa funkcja pochyÙoūci pozwala na
projektowanie spadków
– Dodatkowa funkcja pionu dziŐki górnemu
krzyżowi lasera.
– DokÙadne ustawienie pionowych linii lasera dziŐki
obrotowej podstawie.

Laser
635 nm

Zawiera: AutoCross-Laser 3, okulary do lasera, podstawka
urzŅdzenia, PÙyta ustawcza, torba transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

030.090A

1

1/4“

lock

5/8“

4 021563 664795

PT

3x
AA

CompactPalm-Laser
PowerBright Plus

1H 1V
Zwarty laser liniowo-krzyŏowy z dwiema
niezwykle jasnymi liniami
– UrzŅdzenie wyznacza dwie bardzo dobrze widoczne
linie laserowe do niwelacji pÙytek podÙogowych, ūcian,
okien, drzwi itd.
– Zakres samopoziomowania 1,5°,
DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Obrotowa obudowa może zostaņ ustawiona tak,
by idealnie wyznaczyņ poÙożenie linii laserowej
– RX-Ready: Odbiornik lasera, dostŐpny jako dodatkowa
opcja, wykrywa promienie lasera w odlegÙoūci do
30 m - idealny do zastosowaš na zewnŅtrz.

Zawiera: CompactPalm-Laser, okulary do lasera, adapter do statywu,
torba transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

010.001A

1

opcjonalnie: Odbiornika lasera RX 30 Mag.
RangeXtender w tym baterie, mocowanie uniwersalne
033.25A

Laser
635 nm

lock

4 021563 670710

PT

4 021563 672394 5

5/8“

3x
AA
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Zestaw
AutoCross-Laser
360°

UNLIMITED
MOVE

3H 1V
Niwelator liniowo-krzyŏowy z super jasnymi
wiâzkami lasera w zestawie ze statywem
teleskopowym
– Jak AutoCross-Laser 360° Power Bright, w komplecie
ze statywem teleskopowym 330 cm w pokrowcu

Laser
635 nm

S
Zawiera: AutoCross-Laser 360° PowerBright,
torba transportowa, Statyw teleskopowy 330 cm
z pokrowcem, magnetyczna tarczka celownicza, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

049.013A

1

4 021563 670611

5/8“

lock

PT

3x
AA

AutoCross-Laser 360°
PowerBright

3H 1V
Niwelator liniowo-krzyŏowy z super jasnymi
wiâzkami lasera w zestawie ze statywem
teleskopowym
– Zakres samopoziomowania 2,5°,
DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Obudowa z odÙŅczanŅ podstawŅ urzŅdzenia oraz nisko
poÙożonymi liniami lasera czyni urzŅdzenie idealnym do
robót niwelacyjnych tuż nad podÙożem.
– Dodatkowa funkcja pochyÙoūci pozwala na
projektowanie spadków
– RX-Ready: Odbiornik lasera, dostŐpny jako dodatkowa
opcja, wykrywa promienie lasera w odlegÙoūci do
30 m - idealny do zastosowaš na zewnŅtrz.

S
Zawiera: AutoCross-Laser 360° PowerBright, okulary do lasera,
podstawka urzŅdzenia, adapter do statywu (dla statywów korbowych),
torba transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

049.014A

1

opcjonalnie: Odbiornika lasera RX 30 Mag.
RangeXtender w tym baterie, mocowanie uniwersalne
033.25A

Laser
635 nm

48

lock

4 021563 678204

4 021563 672394 5

5/8“

3x
AA
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ACL 360° Adapter
Teleskopowy
NOWOİã

Adapter do statywu teleskopowego 330 cm
– Umożliwia korzystanie z kilku niwelatorów
liniowo krzyżowych na jednym statywie.
Tylko do ACL 360°.
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

049.013.1

2

4 021563 672202

PT

UN
UNLIMITED
MOVE

ACL 360° Podstawka
urzâdzenia
NOWOİã

Obrotowa spodarka
– Proste poziomowanie i ustawianie pionowej
linii lasera.
Tylko do ACL 360°.
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

049.013.2

2

4 021563 678198

PT

5/8“

RangeXtender RX 30
NOWOİã

Odbiornik lasera do wszystkich niwelatorów
z technologiâ RX-READY
– Niwelator z technologiŅ RX-READY emituje wiŅzkŐ
ūwiatÙa o wysokiej czŐstotliwoūci powtórzeš.
– Odbiornik RangeXtender RX 30 wykrywa
linie laserowe na maksymalnej odlegÙoūci
w promieniu 30 m.
– Mocowanie uniwersalne umożliwia mocowanie
urzŅdzenia do Ùat niwelacyjnych.
– Zintegrowany magnes mocujŅcy

Zawiera: mocowanie uniwersalne,
baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

033.25A

5

4 021563 672394

PT

magnetic

Mocowanie İcienne
NOWOİã

Wielofunkcyjny, magnetyczny uchwyt ıcienny
– Regulowana wysokoūņ uchwytu
– Mocowanie z gwintem 1/4“ i 5/8“
– Specjalne szpilki i magnesy do mocowania
na rożnych powierzchniach
Tylko dla SCL2, SCL3, SCL2P, SuperCross-Laser
Compact z spodarkâ Rotobase

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

081.120.1

1

magnetic

Podstawa obrotowa
dla serii SCL
NOWOİã

4 021563 668977

1/4“

PT

5/8“

Podwójny uchwyt mocujâcy –
do uŏycia w kombinacji lub kaŏdy z osobna
– Obrót o 360° – dla Ùatwego pozycjonowania
– Może byņ stosowany z uchwytem ūciennym
– Może byņ zastosowany do SCL Compact
Dostöpny od kwietnia 2011.
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

081.120.10A

5

1/4“

SpeedPowerPack

4 021563 677825

5/8“

ěadowarka do szybkiego Ĝadowania akumulatorów
– 4x bateria AA
– 2700 mAh (Ni-MH)

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

039.901A

1

4 021563 665174

PT

4x
AA
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BUDOWNICTWO KUBATUROWE I ARANŎACJA WNõTRZ
Idealne urzŅdzenie laserowe do prac wewnŐtrznych i wykošczeniowych. Prosta obsÙuga- urzŅdzenie reguluje siŐ automatycznie.
Dobrze widoczne promienie lasera pozwalajŅ na Ùatwe i dokÙadne ustawianie okien, drzwi, itd. Niwelatory laserowe z sensorem
pozwalajŅ także na użycie na zewnŅtrz. Najnowszy zielony laser jest kilka razy jaūniejszy niż czerwony.

Skuteczna technologia
PowerBright
LASER

Automatyczne poziomowanie przy pomocy
kompensatora. UrzŅdzenia samoczynnie
wracajŅ do poczŅtkowego ustawienia i
wypoziomowujŅ siŐ automatycznie w
kilka sekund.

UrzŅdzenia z technologiŅ PowerBright
posiadajŅ specjalne diody o wysokiej
wydajnoūci, tworzŅce niezwykle jasne
linie lasera. PozostajŅ one widoczne
nawet na dÙuższych dystansach, w silnym
ūwietle i na ciemnych powierzchniach.
Laser
532 nm

Elektroniczne libelle oraz serwomotory
stabilizowane termicznie dla automatycznego spoziomowania urzŅdzeš.
UrzŅdzenia samoczynnie wracajŅ do
poczŅtkowego ustawienia i poziomujŅ
siŐ automatycznie.

Zielony laser jest 12 razy jaūniejszy od
czerwonego. DziŐki temu możliwe
jest zastosowanie go na ciemnych
powierzchniach, nawet na dÙugich
odlegÙoūciach, w pracy nawet przy
bardzo jasnym oūwietleniu otoczenia.

lock
Transport LOCK: UrzŅdzenia oznaczone
znakiem „Automatic Level” sŅ chronione
specjalnŅ blokadŅ w czasie transportu.
UrzŅdzenia oznaczone znakiem „Sensor
Automatic” sŅ chronione automatycznie.

Technologia RX-READY uÙatwia korzystanie
z niwelatorów liniowych w niesprzyjajŅcych
warunkach. UrzŅdzenia te emitujŅ pulsujŅcŅ
wiŅzkŐ ūwiatÙa o wysokiej czŐstotliwoūci,
rozpoznawanŅ przez odbiorniki lasera na
dużych odlegÙoūciach.
IP 54

Dodatkowa funkcja dla
wszystkich urzŅdzeš z funkcjŅ „Sensor
Automatic”. Elektronika ustawia urzŅdzenia
na bieżŅco w sposób permanentny gdy
tylko siŐ poruszŅ. Przeznaczone do szybkiej
niwelacji na powierzchniach ulegajŅcych
silnym drganiom oraz przy silnym wietrze.

PyÙoszczelnoūņ i wodoszczelnoūņurzŅdzenia pomiarowe charakteryzujŅ
siŐ szczególnŅ odpornoūciŅ na pyÙ i
wodŐ.

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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Odbiorniki dla laserów krzyżowych i liniowych z technologiŅ RX-Ready: z odbiornikiem praca jest
możliwa w każdych warunkach oūwietleniowych. WspóÙpracujŅ z każdym laserem z technologiŅ
RX-Ready. Technologia ta dostarcza wiŅzkŐ lasera pulsujŅcŅ z wysokŅ czŐstotliwoūcŅ, co pozwala
na zwiŐkszenie zasiŐgu detekcji do 50 m. Odbiorniki sŅ wyposażone z mocowanie do Ùat
niwelacyjnych. Øaty niwelacyjne sŅ zalecane przy wszystkich pracach w odniesieniu do podÙoża.

Czytelne diody LED
równiez z boku i z tyÙu

Regulacja poziomu

Regulacja poziomu
i pionu

Proste i szybkie
wyznaczanie różnic
poziomów

max. 50 m

RangeXtender 52 TwinLevel

S

1H 3V 1D

52

Siatka przestrzenna ilustruje liczbŐ i
rozmieszczenie linii lasera.
H = Liczba laserów poziomych
D = Pion laserowy (ku doÙowi)
V = Liczba laserów pionowych
S = Funkcja pÙaszczyzn pochyÙych

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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PrzeglŅd

ACL 2C

ACL 3C

ACL 4C

ACL 7C

Poziom/Pion
1H / 1V
1H / 2V
1H / 3V
3H / 4V
Technologia
PowerBright PowerBright PowerBright PowerBright
jasnoıci
DokĜadnoıä
2
2
2
2
mm/10 m
Liczba linii lasera
2
3
4
7
Pion laserowy
Zakres
2,5°
2,5°
2,5°
2,5°
poziomowania
Zasada
AutomaticAutomaticAutomaticAutomaticpoziomowania
Level
Level
Level
Level
Pozycjonowanie
linii pionowej za
pomocâ obrotowej podstawy
Precyzyjna regulacja w pionie
AntiShake
–
–
–
–
Funkcja
pĜaszczyzn
–
–
–
–
pochyĜych
Moŏliwoıä
ustawienia
lasera pionowego
–
–
–
–
bardzo blisko
krawödzi ıcian
Tryb pracy z
odbiornikeim
ACL
PCL
ECL
GLL

=
=
=
=

PCL 5 R

PCL 6

PCL 8

PCL 10

ECL 8

GLL 3P

GLL 5P

1H / 4V

2H / 4V

4H / 4V

4H / 3V+3V

4H / 4V

1H / 2V

1H / 4V

Standard

Standard

Standard

Standard

PowerBright

Zielony

Zielony

1

1

1

1

1

2

2

5

6

8

10

8

3

5

3°

4°

4°

2°

2,5°

2°

2°

SensorAutomatic

SensorAutomatic

SensorAutomatic

SensorAutomatic

SensorAutomatic

AutomaticLevel

AutomaticLevel

–

–

–

elektroniczne

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

= dostŕpny

AutoCross-Laser 360°, AutoCross-Laser 2C, AutoCross-Laser 3C, AutoCross-Laser 4C, AutoCross-Laser 7C
Precision-Cross-Laser 5 R, Precision-Cross-Laser 6, Precision-Cross-Laser 8, Precision-Cross-Laser 10
Evolution-Cross-Laser 8
Greenline-Laser 3P, Greenline-Laser 5P

Niwelatory liniowo-krzyżowe do
profesjonalnych zastosowaš
UrzŅdzenia Laserliner dostŐpne sŅ w wytrzymaÙych torbach
transportowych lub twardych skrzynkach.

ALU: Aluminiowa skrzynka transportowa
W praktycznym pojemniku zawsze gotowy do pracy

Zawiera: EvolutionCross-Laser 8P PowerBright, RangeXtender, mocowanie uniwersalne, akumulatory,
Ùadowarka, adapter do statywu (dla statywów korbowych), gumowe nakÙadki, skrzynka transportowa, baterie

Zestawy bez odbiornika
RangeXtender
ACL 2C, ACL 3C, ACL 4C, ACL 7C
w komplecie z okularami laserowymi

SpeedPowerPack –
1 godzinne Ùadowanie dziŐki Ùadowarce o wysokiej wydajnoūci

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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AutoCross-Laser 2C
PowerBright

1H 1V 1D
Laser krzyŏowy z dodatkowâ laserowâ liniâ
poziomu oraz wbudowanym pionowem laserowym
– Zakres samopoziomowania 2,5°,
DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Szeroki zasiŐg pionowej linii lasera
– ObudowŐ można obracaņ wraz z noniuszem dla
uzyskania dokÙadnego ustawienia linii lasera.
– Stopki urzŅdzenia da siŐ regulowaņ, posiadajŅ
zdejmowalne, gumowe nakÙadki, zapobiegajŅce
przesuwaniu siŐ urzŅdzenia na gÙadkich
powierzchniach.
– RX-Ready: Odbiornik lasera, dostŐpny jako dodatkowa
opcja, wykrywa promienie lasera w odlegÙoūci do
50 m - idealny do zastosowaš na zewnŅtrz.
Laser
635 nm

Zawiera: AutoCross-Laser 2C PowerBright, akumulatory, Ùadowarka,
okulary laserowe, adapter do statywu (dla statywów korbowych),
gumowe nakÙadki, skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

031.201A

1

4 021563 668458

IQ

AutoCross-Laser 2C PowerBright RX
jak powyżej, jednak zamiast okularów laserowych w zestawie
odbiornik lasera RangeXtender z bateriami i mocowaniem
uniwersalnym
031.200A

4 021563 663095

1

5/8“

lock

AutoCross-Laser 3C
PowerBright

1H 2V 1D
Niwelator laserowy liniowo-krzyŏowy z
dodatkowâ liniâ referencyjnâ
– Oū pionowa zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu na
spodzie niwelatora
– Dwie pionowe linie laserowe ustawione sŅ prostopadle
wzglŐdem siebie, dodatkowo przecinajŅ siŐ u góry
tworzŅc krzyż na górnej powierzchni odniesienia
– Zakres samopoziomowania 2,5°, DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– ObudowŐ można obracaņ wraz z noniuszem dla
uzyskania dokÙadnego ustawienia linii lasera.
– Regulowana spodarka ze zdejmowalnymi
gumowymi nakÙadkami
– RX-Ready: Odbiornik lasera, dostŐpny jako dodatkowa
opcja, wykrywa promienie lasera w odlegÙoūci do
50 m - idealny do zastosowaš na zewnŅtrz.
Laser
635 nm

54

lock

Zawiera: AutoCross-Laser 3C PowerBright, akumulatory, Ùadowarka,
okulary laserowe, adapter do statywu (dla statywów korbowych),
gumowe nakÙadki, skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

031.212A

1

4 021563 668465

AutoCross-Laser 3C PowerBright RX
jak powyżej, jednak zamiast okularów laserowych w zestawie
odbiornik lasera RangeXtender z bateriami i mocowaniem
uniwersalnym
031.211A

4 021563 667062 1

5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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AutoCross-Laser 4C
PowerBright

1H 3V 1D
Solidny niwelator laserowy liniowo-krzyŏowy z 4
liniami lasera, liniâ pionu oraz wytrzymaĜâ obudowâ
– Oū pionowa zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu na
spodzie niwelatora
– Dwie pionowe linie laserowe ustawione sŅ prostopadle
wzglŐdem siebie, dodatkowo przecinajŅ siŐ u góry
tworzŅc krzyż na górnej powierzchni odniesienia
– Zakres samopoziomowania 2,5°, DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– ObudowŐ można obracaņ wraz z noniuszem dla
uzyskania dokÙadnego ustawienia linii lasera.
– Regulowana spodarka ze zdejmowalnymi
gumowymi nakÙadkami
– RX-Ready: Odbiornik lasera, dostŐpny jako dodatkowa
opcja, wykrywa promienie lasera w odlegÙoūci do
50 m - idealny do zastosowaš na zewnŅtrz.
Laser
635 nm

Zawiera: AutoCross-Laser 4C PowerBright, akumulatory, Ùadowarka,
okulary laserowe, adapter do statywu (dla statywów korbowych),
gumowe nakÙadki, skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

031.312A

1

4 021563 668403

IQ

AutoCross-Laser 4C PowerBright RX
jak powyżej, jednak zamiast okularów laserowych w zestawie
odbiornik lasera RangeXtender z bateriami i mocowaniem
uniwersalnym
031.311A

4 021563 667079

1

5/8“

lock

AutoCross-Laser 7C
PowerBright

3H 4V 1D
Laser krzyŏowy z 4 liniami lasera i dodatkowâ liniâ pionu
– 3 poziome diody wyūwietlajŅ jednolite linie lasera
360°, 4 pionowe promienie lasera sŅ ustawione
wzglŐdem siebie prostopadle
– Oū pionowa zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu na
spodzie niwelatora
– Zakres samopoziomowania 2,5°, DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– ObudowŐ można obracaņ wraz z noniuszem dla
uzyskania dokÙadnego ustawienia linii lasera.
– Regulowana spodarka ze zdejmowalnymi
gumowymi nakÙadkami
– RX-Ready: Odbiornik lasera, dostŐpny jako dodatkowa
opcja, wykrywa promienie lasera w odlegÙoūci do
50 m - idealny do zastosowaš na zewnŅtrz.
Laser
635 nm

lock

Zawiera: AutoCross-Laser 7C PowerBright, akumulatory, Ùadowarka,
okulary laserowe, adapter do statywu (dla statywów korbowych),
gumowe nakÙadki, skrzynka transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

049.210A

1

4 021563 670888

IQ

AutoCross-Laser 7C PowerBright RX
jak powyżej, jednak zamiast okularów laserowych w zestawie
odbiornik lasera RangeXtender z bateriami i mocowaniem
uniwersalnym
049.211A

4 021563 669073

1

5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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PrecisionCross-Laser
5P RXR (1)

1H 4V 1D
Wysoce precyzyjny niwelator laserowy
liniowo-krzyŏowy z 5 liniami lasera
– 4 pionowe promienie lasera ustawione sŅ
prostopadle wzglŐdem siebie. Idealny praktycznie
do każdych robót niwelacyjnych.
– Oū pionowa zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu na
spodzie niwelatora
– Zakres samopoziomowania 3°, DokÙadnoūņ 1 mm / 10 m
– Zdalnie sterowana,obracana automatycznie baza
uÙatwia obrót linii lasera; mogŅ one byņ dokÙadnie
ustawiane przy pomocy noniusza.
– Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasiŐg
w promieniu 50 m
Laser
635 nm

Zawiera: PrecisionCross-Laser 5P, RangeXtender, mocowanie
uniwersalne, Pilot zdalnego sterowania, akumulatory, Ùadowarka,
adapter do statywu (dla statywów korbowych), skrzynka
transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

039.00.00A

1

4 021563 661329

IQ

IP 54
5/8“

lock

PrecisionCross-Laser
6P RX (1)

2H 4V 1D
Wysoce precyzyjny niwelator laserowy
liniowo-krzyŏowy z 6 liniami lasera i liniâ pionu
– 2 poziome lasery wyūwietlajŅ liniŐ 200°, 4 pionowe
lasery ustawione sŅ wzglŐdem siebie pod kŅtem
prostym. Idealny praktycznie do każdych robót
niwelacyjnych.
– Oū pionowa zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu na
spodzie niwelatora
– Zakres samopoziomowania 4°, DokÙadnoūņ 1 mm / 10 m
– ObudowŐ można obracaņ wraz z noniuszem dla
uzyskania dokÙadnego ustawienia linii lasera.
– Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasiŐg
w promieniu 50 m
Laser
635 nm

56

Zawiera: PrecisionCross-Laser 6P, RangeXtender, mocowanie
uniwersalne, akumulatory, Ùadowarka, adapter do statywu
(dla statywów korbowych), skrzynka transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

039.100A

OPAKOWANIE

4 021563 663682 1

IP 54
lock

5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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PrecisionCross-Laser
8P RX (1)

4H 4V 1D
Wysoce precyzyjny niwelator laserowy
liniowo-krzyŏowy z 8 liniami lasera i liniâ pionu
– 4 poziome diody tworzŅ jednorodnŅ, poziomŅ liniŐ
lasera 360°, 4 pionowe linie ustawione sŅ prostopadle
wzglŐdem siebie. Idealny praktycznie do każdych robót
niwelacyjnych.
– Oū pionowa zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu na
spodzie niwelatora
– Zakres samopoziomowania 4°, DokÙadnoūņ 1 mm / 10 m
– ObudowŐ można obracaņ wraz z noniuszem dla
uzyskania dokÙadnego ustawienia linii lasera.
– Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasiŐg
w promieniu 50 m
Laser
635 nm

Zawiera: PrecisionCross-Laser 8P, RangeXtender, mocowanie
uniwersalne, akumulatory, Ùadowarka, adapter do statywu
(dla statywów korbowych), skrzynka transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

039.200A

1

4 021563 663033

IQ

IP 54
5/8“

lock

PrecisionCross-Laser
10 RX

4H 6V
Wysoce precyzyjny niwelator laserowy
liniowo-krzyŏowy z 10 liniami lasera
– 4 poziome diody tworzŅ jednorodnŅ liniŐ lasera 360°.
Wszystkie z 6 diod pionowych tworzŅ dwie jednolite,
jasne linie 360°, ustawione wzglŐdem siebie
pod kŅtem prostym. Idealne do wszelkich robót niwelacyjnych, także przy posadzkach.
– Prosta funkcja pionownika
– Zakres samopoziomowania 2°, DokÙadnoūņ 1 mm / 10 m
– ObudowŐ można obracaņ wraz z noniuszem, można
też obracaņ bazŐ dla dokÙadnego ustawienia linii lasera
– Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasiŐg
w promieniu 50 m

Laser
635 nm

Zawiera: PrecisionCross-Laser 10, RangeXtender, mocowanie
uniwersalne, akumulatory, Ùadowarka, adapter do statywu
(dla statywów korbowych), skrzynka transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

039.400A

1

4 021563 663712

IQ

IP 54
lock

5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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EvolutionCross-Laser
8P PowerBright RX

4H 4V 1D
S
Wysoce precyzyjny, laserowy niwelator
Zawiera: EvolutionCross-Laser 8P PowerBright, RangeXtender,
liniowo-krzyŏowy z 8 super-jasnymi
mocowanie uniwersalne, akumulatory, Ùadowarka, adapter do
promieniami lasera i liniâ pionu
statywu (dla statywów korbowych), gumowe nakÙadki,
– 4 poziome diody wyūwietlajŅ jednolite linie lasera 360°, skrzynka transportowa, baterie
4 pionowe lasery ustawione sŅ wzglŐdem siebie pod
kŅtem prostym.
– Dodatkowa funkcja spadku do wyznaczania pochyÙoūci
– Mechanizm serwo umożliwia zadawanie spadku do ± 2,5 °
– Oū pionowa zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu na
spodzie niwelatora
– Zakres samopoziomowania 2,5°, DokÙadnoūņ 1 mm / 10 m
– ObudowŐ można obracaņ wraz z noniuszem, można też
obracaņ bazŐ dla dokÙadnego ustawienia linii lasera
– Odbiornik lasera RangeXtender- maksymalny zasiŐg
w promieniu 50 m

Stabilna metalowa
baza z regulacjŅ
noniusza

Laser
635 nm

58

Swobodny obrót
koÙa poziomego

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

048.200A

1

4 021563 668380
IP 54

lock

5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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RangeXtender 51

Odbiornik lasera do wszystkich niwelatorów
z technologiâ RX-READY
– Szybkie tyczenie osi na bliskim i dalekim zasiŐgu
– Niwelator z technologiŅ RX-READY emituje wiŅzkŐ
ūwiatÙa o wysokiej czŐstotliwoūci powtórzeš. Odbiornik
RangeXtender wykrywa dziŐki temu linie laserowe na
maksymalnej odlegÙoūci w promieniu 50 m.
– Mocowanie uniwersalne umożliwia mocowanie
urzŅdzenia do Ùat niwelacyjnych

Zawiera: Mocowanie uniwersalne, bateria
NUMER POZYCJI

KOD EAN

OPAKOWANIE

IQ

RX 51 033.20-1 4 021563 662920 1
Torba 033.21

4 021563 663859 1

Opcjonalnie: miŐkka torba transportowa
9V

Nie wspóĜpracuje z laserami zielonymi.

RangeXtender 52
TwinLevel

Odbiornik lasera do wszystkich niwelatorów
z technologiâ RX-READY
– Dwa różne poziomy wrażliwoūci dla bliskiego i
dalekiego zasiŐgu
– Niwelator z technologiŅ RX-READY emituje wiŅzkŐ
ūwiatÙa o wysokiej czŐstotliwoūci powtórzeš. Odbiornik
RangeXtender wykrywa dziŐki temu linie laserowe na
maksymalnej odlegÙoūci w promieniu 50 m.
– Mocowanie uniwersalne umożliwia mocowanie
urzŅdzenia do Ùat niwelacyjnych

Zawiera: Mocowanie uniwersalne, bateria
NUMER POZYCJI

KOD EAN

OPAKOWANIE

IQ

RX 52 033.20-2 4 021563 670895 1
Torba 033.21

Opcjonalnie: miŐkka torba transportowa

4 021563 663859 1
9V

Nie wspóĜpracuje z laserami zielonymi.

Magnetyczna tarczka
celownicza czerwony /
zielony

Dla wszystkich niwelatorów obrotowych lub
urzâdzeĞ laserowych
– Z mocowaniem magnetycznym i dwustronnŅ skalŅ
– Możliwoūņ obniżania puÙapu

IQ

NUMER POZYCJI KOD EAN

023.61A

4 011879 643980

czerwony

023.65

4 021563 663439

zielony
magnetic

Okulary laserowe
czerwony / zielony

UĜatwiajâ obserwacjö poprzez zwiökszenie
widocznoıci plamki lasera przy pomiarach
na duŏych odlegĜoıciach
– UÙatwiajŅ obserwacjŐ poprzez zwiŐkszenie
widocznoūci plamki lasera przy pomiarach
na dużych odlegÙoūciach

IQ

NUMER POZYCJI KOD EAN

020.70A

4 011879 644000

czerwony

020.71

4 021563 663446

zielony

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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Technologia zielonego lasera
Ludzkie oko jest bardziej
wrażliwe na zieleš niż na
czerwieš, dlatego zielony
laser jest optycznie jaūniejszy.
W zależnoūci od warunków
oūwietlenia otoczenia jest on
do 12 x jaūniejszy.

Wraŏliwoıä oka

Budownictwo kubaturowe i aranżacja wnŐtrz

W przeciwiešstwie do czerwonych laserów ūwiatÙo zielonego
lasera może byņ generowane tylko poūrednio. Ogranicza
to temperaturŐ pracy, tak że promieš zielonego lasera jest
ciemniejszy poza zakresem temperatur 0-40°C lub 0-50°C.
ZwiŐksza to również zużycie energii, co redukuje czas
dziaÙania baterii.

Laser
532 nm
Zielony laser jest 12 razy jaūniejszy od czerwonego.
DziŐki temu możliwe jest zastosowanie go na ciemnych
powierzchniach, nawet na dÙugich odlegÙoūciach, w pracy
nawet przy bardzo jasnym oūwietleniu otoczenia.

Greenline-Laser 1 Pro

(1)

1 Line
Idealny laser zielony do zastosowaĞ naziemnych
oraz jak równieŏ do pracy na ıcianach
– Laser może zostaņ przymocowany do ūciany za
pomocŅ specjalnych pinezek i odpowiednio
ustawiony dziŐki ustawieniu ekscentru
– Zmiany równolegÙe mogŅ byņ wykonywane przez
dokÙadne dostosowanie linii lasera do krawŐdzi korpusu
– DokÙadnoūņ 3 mm / 10 m
– DÙugoūņ i intensywnoūņ linii laserowej można ustawiaņ
– Magnesy w podstawie umożliwiajŅ mocowanie na
konstrukcjach stalowych.
– Technologia zielonego lasera z zakresem temperatur
0 °C ... 40 °C

Laser
532 nm

60

Zawiera: Greenline-Laser 1 Pro, okulary laserowe, akumulator,
Ùadownik, skrzynka transportowa

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

036.00.00A

1

4 021563 661428

IQ

Podstawka montaŏowa GL 1 Pro (1)
Øatwe wyznaczenie linii pod kŅtem 45° i 90° dziŐki podstawce
montażowej
036.10

4 011879 632007

1
RECHARGE

magnetic
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PROFESJONALNE NIWELATORY LINIOWO-KRZYŎOWE

Budownictwo kubaturowe i aranżacja wnŐtrz

Greenline-Laser 3P
NOWOİã

1H 2V 1D
Laserowy niwelator liniowo- krzyŏowy wyposaŏony Zawiera: Greenline-Laser 3P, okulary laserowe, adapter do statywu
w 3 ekstremalnie jasne linie lasera zielonego z
(dla statywów korbowych), gumowe nakÙadk, akumulator Li-Ion,
funkcjâ pionownika laserowego
skrzynka transportowa
– Zakres samopoziomowania 2°, DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Oū pionu zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
NUMER POZYCJI KOD EAN
OPAKOWANIE
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu
na spodzie niwelatora
037.200A
4 021563 677177 1
– Indywidualnie zaÙŅczane linie lasera
– Wymienny akumulator Li-Ion
– GRX-Ready: W poÙŅczeniu z opcjonalnym odbiornikiem
rŐcznym RX, pozwala na pracŐ na wiŐkszych odlegÙoūciach
oraz w warunkach zewnŐtrznych i przy mocnym oūwietleniu
– Technologia zielonego lasera z zakresem temperatur
0 °C ... 40 °C
Dostöpny od kwietnia 2011.

IQ

Laser
532 nm

5/8“

lock

Greenline-Laser 5P
NOWOİã

1H 4V 1D
Laserowy niwelator liniowo- krzyŏowy wyposaŏony Zawiera: Greenline-Laser 5P, okulary laserowe, adapter do statywu
w 5 ekstremalnie jasnych linii lasera zielonego z
(dla statywów korbowych), gumowe nakÙadk, akumulator Li-Ion,
funkcjâ pionownika laserowego
skrzynka transportowa
– Zakres samopoziomowania 2°, DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Oū pionu zostaje wyznaczona przy użyciu górnego
NUMER POZYCJI KOD EAN
OPAKOWANIE
krzyża laserowego i dodatkowego punktu pionu
na spodzie niwelatora
037.210A
4 021563 677184 1
– Indywidualnie zaÙŅczane linie lasera
– Wymienny akumulator Li-Ion
– GRX-Ready: W poÙŅczeniu z opcjonalnym odbiornikiem
rŐcznym RX, pozwala na pracŐ na wiŐkszych odlegÙoūciach
oraz w warunkach zewnŐtrznych i przy mocnym oūwietleniu
– Technologia zielonego lasera z zakresem temperatur
0 °C ... 40 °C
Dostöpny od kwietnia 2011.

IQ

Laser
532 nm

lock

5/8“

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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62

WEWNõTRZNE WYKOĝCZENIA I PRACE BUDOWLANE
Niwelatory laserowe obrotowe staÙy siŐ niezastŅpionymi narzŐdziami do prac wykošczeniowych i budowlanych.
Ich podstawowym zastosowaniem jest możliwoūņ emitowania niezależnej wiŅzki laserowej w peÙnym 360° okrŐgu.
Nowoczesne niwelatory obrotowe Laserliner sŅ w stanie wykonywaņ wiele różnych dodatkowych zadaš. SwojŅ
wiarygodnoūņ i dokÙadnoūņ udowadniajŅ w trakcie praktycznych zastosowaš, nawet w bardzo nietypowych sytuacjach.

Skuteczna technologia
Automatyczne poziomowanie przy pomocy
kompensatora. UrzŅdzenia samoczynnie
wracajŅ do poczŅtkowego ustawienia i
wypoziomowujŅ siŐ automatycznie w
kilka sekund.

Elektroniczne libelle oraz serwomotory
stabilizowane termicznie dla automatycznego
spoziomowania urzŅdzeš. UrzŅdzenia
samoczynnie wracajŅ do poczŅtkowego
ustawienia i poziomujŅ siŐ automatycznie.

Dodatkowa funkcja dla
wszystkich urzŅdzeš z funkcjŅ „Sensor
Automatic”. Elektronika ustawia urzŅdzenia
na bieżŅco w sposób permanentny gdy
tylko siŐ poruszŅ. Przeznaczone do szybkiej
niwelacji na powierzchniach ulegajŅcych
silnym drganiom oraz przy silnym wietrze.
Zabezpiecza przed bÙŐdem
pomiaru. System nieprzerwanie
monitoruje pracŐ, aktywuje siŐ 30-45 sekund
od rozpoczŐcia niwelacji. Pomiary zostanŅ
zawieszone jako zabezpieczenie przed bÙŐdnym
pomiarem gdy tylko system wykryje, że
urzŅdzenie zostaÙo poruszone niechcŅcy
czy też na skutek dziaÙania innych
czynników zewnŐtrznych.
IP 54

IP 66

lock
Transport LOCK: UrzŅdzenia oznaczone
znakiem „Automatic Level” sŅ chronione
specjalnŅ blokadŅ w czasie transportu.
UrzŅdzenia oznaczone znakiem „Sensor
Automatic“ sŅ chronione automatycznie.
Laser
532 nm
Zielony laser jest 12 razy jaūniejszy od
czerwonego. DziŐki temu możliwe
jest zastosowanie go na ciemnych
powierzchniach, nawet na dÙugich
odlegÙoūciach, w pracy nawet przy
bardzo jasnym oūwietleniu otoczenia.

PyÙoszczelnoūņ i wodoszczelnoūņurzŅdzenia pomiarowe charakteryzujŅ
siŐ szczególnŅ odpornoūciŅ na pyÙ
i wodŐ.

Laser
635 nm

Niwelatory laserowe z technologiŅ
lasera 635 nm posiadajŅ wiŐkszy zakres
optymalnej temperatury pracy. Widocznoūņ
jest najlepsza w pomieszczeniach lub
na zewnŅtrz przy sÙabszym oūwietleniu
zewnŐtrznym.

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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WewnŐtrzne wykošczenia i prace budowlane

Technologia odbiorników laserowych
ObsÙuga urzŅdzeš staÙa siŐ prostsza
dziŐki pilotom zdalnego sterowania
na podczerwieš. Co wiŐcej - jako że
ustawienie narzŐdzi pomiarowych
nie zmienia siŐ wyniki pomiarów sŅ
bardziej wiarygodne.

HIGH
SPEED
Szybsza odpowiedŻ odbiornika- szybsze
wykrycie wiŅzki podnosi efektywnoūņ pracy

Funkcja SpotLite- ūwiatÙo emitowane na
poziomie promienia lasera pozwala na
Ùatwe oznakowanie, i zapobiega bÙŐdom
paralaksy.

magnetic

Kluczem do optymalnej pracy w przypadku
wielu narzŐdzi jest zastosowanie mocowania magnetycznego. DziŐki temu rŐce
pozostajŅ wolne, wiŐc użytkownik może w
tym czasie wykonywaņ też inne zadania.
IP 66

PyÙoszczelnoūņ i wodoszczelnoūņurzŅdzenia pomiarowe charakteryzujŅ
siŐ szczególnŅ odpornoūciŅ na pyÙ
i wodŐ.

SensoLite 310

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zasiög odbiornika

czerwony zielony

SensoLite 120

120 m

120 m

SensoLite 310

300 m

200 m

7.

Siatki przestrzenne ilustrujŅ funkcje lasera.
1. Niwelacja pozioma
4. Funkcja nachylenia
6. Funkcja pionu
2. Niwelacja pionowa
jednej osi
7. Funkcja referencyjna 90°
3. PÙaszczyzny pochyÙe 5. KŅt 90°
auto: Poziomowanie automatyczne
man: Poziomowanie rŐczne
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PrzeglŅd

Poziom
Pion
DokĜadnoıä / 10 m

BeamControl-Master

AquaPro

AQuaMaster

Quadrum

Revolution

auto

auto

auto

auto

auto

manualnie

manualnie

manualnie

auto

auto

2 mm

2 mm

2 mm

1 mm

0,75 mm

Punkt odniesienia lasera
Pion laserowy

–

–

–

Zakres poziomowania

–

3,5°

3,5°

5°

4°

–

Zasada poziomowania

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

manualnie

Automatic-Level

Automatic-Level

AntiDriftSystem
(Tilt)

–

–

–

Precyzyjna regulacja
w pionie

–

–

–

AntiShake

–

–

–

–

PochyĜoıci

manualnie

manualnie

manualnie

DualSlope

Pilot zdalnego sterowania

Single-/DualSlope

–

Tryb pracy z odbiornikeim
= dostŕpny

Niwelatory laserowe
rotacyjne do zastosowaš
profesjonalnych

UrzŅdzenia Laserliner dostŐpne sŅ w
wytrzymaÙych torbach transportowych
lub twardych skrzynkach.
SOFT: miŐkka torba transportowa
HARD: Plastikowa skrzynka transportowa
ALU: Aluminiowa skrzynka transportowa

Zawiera: Quadrum Green, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne, pilot zdalnego sterowania, Ùadowarka, akumulator, uchwyt baterii, skrzynka transportowa, baterie
RECHARGE

RECHARGE

PeÙna wydajnoūņ akumulatorów tylko przy użyciu oryginalnych akcesoriów

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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UNIWERSALNE OBROTOWE NIWELATORY LASEROWE

WewnŐtrzne wykošczenia i prace budowlane
Zestaw
BeamControl-Master

man

Obrotowy niwelator laserowy z odbiornikiem lasera
– DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– GwarancjŐ wysokiej stabilnoūci zapewnia specjalne
mocowanie
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
– Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami.
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 120 m

man

man

Zestaw BeamControl-Master 120 zawiera: BeamControl-Master,
SensoCommander 120, mocowanie uniwersalne, statyw alu lekki
165 cm, Ùata pomiarowa, torba transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

026.04.00A

PT

OPAKOWANIE

4 021563 665181 1

Zawiera
Laser
635 nm

4x
AA

5/8“

Zestaw AquaPro 120

auto

Automatyczny obrotowy niwelator laserowy z
odbiornikiem lasera, statywem i Ĝatâ niwelacyjnâ
– Regulacja w pionie za pomocŅ stopki
– Zakres samopoziomowania 3,5°,
DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Tryby pracy: obrotowy i z rŐcznym odbiornikiem
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 120 m

man

man

Zawiera: AquaPro 120, SensoLite 120, mocowanie uniwersalne,
pokrycie ūcienne / podÙogowe, statyw alu lekki 165 cm,
Ùata pomiarowa, torba transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

046.04.00A

PT

OPAKOWANIE

4 021563 670598 1

Zawiera
Laser
635 nm

IP 54

6x
AA

5/8“

lock

AquaPro 310 S

auto

Obrotowy niwelator automatyczny z szybkim
systemem samopoziomowania
– Regulacja w pionie za pomocŅ stopki
– Zakres samopoziomowania 3,5°,
DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Tryby pracy: obrotowy i z rŐcznym odbiornikiem
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 300 m

Laser
635 nm

66

man

Zawiera: AquaPro 310 S, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne,
uchwyt ūcienny / podÙogowe, akumulatory, Ùadowarka, skrzynka
transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

046.02.00A

IP 54
lock

man

5/8“

6x
AA

IQ

OPAKOWANIE

4 021563 663835 1

RECHARGE
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UNIWERSALNE OBROTOWE NIWELATORY LASEROWE

WewnŐtrzne wykošczenia i prace budowlane

AQuaMaster 310

(1)

auto

Obrotowy niwelator automatyczny z szybkim
systemem samopoziomowania
– Regulacja w pionie za pomocŅ stopki
– Zakres samopoziomowania 3,5°,
DokÙadnoūņ 2 mm / 10 m
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
– Dodatkowa funkcja referencyjna 90° do pomiarów
budowlanych
– Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami.
– ZasiŐg odbiornika lasera do 300 m

Laser
635 nm

man

man

Zawiera: AQuaMaster, SensoCommander 310, mocowanie
uniwersalne, mocowanie ūcienne / podÙogowe, akumulator,
pojemnik baterie, Ùadowarka, skrzynka transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

029.02.00A

4 021563 658398 1

RECHARGE

IP 54
lock

5/8“

IQ

OPAKOWANIE

4xC

Quadrum 310 S

auto

auto

man

W peĜni automatyczny laserowy niwelator obrotowy Zawiera: Quadrum, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne,
– Z dodatkowym czerwonym pionownikiem laserowym
pilot zdalnego sterowania, akumulatory, Ùadowarka, skrzynka
– Zakres samopoziomowania 5°,
transportowa, baterie
DokÙadnoūņ 1 mm / 10 m
NUMER POZYCJI KOD EAN
OPAKOWANIE
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
053.00.07A
4 021563 670772 1
– Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami.
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 300 m

Laser
635 nm

IP 66
lock

5/8“

4xC
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UNIWERSALNE OBROTOWE NIWELATORY LASEROWE . AKCESORIA

WewnŐtrzne wykošczenia i prace budowlane

Revolution 310 S

auto

W peĜni automatyczny laserowy niwelator obrotowy
– Zakres samopoziomowania 4°,
DokÙadnoūņ 0,75 mm / 10 m
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
– Funkcja Single-slope do manualnego ustawiania
nachyleš osi, nawet przy aktywnej funkcji ADS tilt.
– Zdalne wywoÙywanie wszystkich funkcji za pomocŅ
Commander 50.
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 300 m

Laser
635 nm

Zestaw SensoLite 120

auto

man x

man y

Zawiera: Revolution, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne,
Pilot Commander 50, akumulator, Ùadowarka, uchwyt baterii,
skrzynka transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

052.00.07A

4 021563 668557 1

RECHARGE

IP 66
5/8“

lock

IQ

OPAKOWANIE

4xC

Odbiornik dla niwelatorów laserowych
– ZasiŐg do 120 m dla laserów czerwonych i zielonych
– Wyposażony w magnetycznŅ górnŅ krawŐdŻ
– Wbudowane mocne diody LED z przodu i z tyÙu
Zawiera: mocowanie uniwersalne, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

026.50

Odbiornik dla niwelatorów laserowych
– Wyūwietlacz na przedniej i tylnej stronie
– 5-cyfrowy ekran, kilka melodii akustycznych,
wspomagajŅcych sygnalizacjŐ na wyūwietlaczu
– Bardzo gÙoūny gÙoūnik piezoelektryczny
– Magnes górny mocujŅcy oraz dwa boczne
– ZasiŐg odbiornika 300 m dla czerwonych laserów
– ZasiŐg odbiorników 200 m dla zielonych laserów
– WyjŅtkowo wytrzymaÙa obudowa

2x
AAA

Zawiera: mocowanie uniwersalne, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

028.71

OPAKOWANIE

4 021563 663262 1

magnetic

68

PT

4 021563 662845 1

magnetic

Zestaw SensoLite 310

OPAKOWANIE

HIGH
SPEED

IP 66

9V
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Technologia zielonego lasera
Ludzkie oko jest bardziej
wrażliwe na zieleš niż na
czerwieš, dlatego zielony
laser jest optycznie jaūniejszy.
W zależnoūci od warunków
oūwietlenia otoczenia jest on
do 12 x jaūniejszy.

Wraŏliwoıä oka

WewnŐtrzne wykošczenia i prace budowlane

W przeciwiešstwie do czerwonych laserów ūwiatÙo zielonego
lasera może byņ generowane tylko poūrednio. Ogranicza
to temperaturŐ pracy, tak że promieš zielonego lasera jest
ciemniejszy poza zakresem temperatur 0-40°C lub 0-50°C.
ZwiŐksza to również zużycie energii, co redukuje czas
dziaÙania baterii.

Quadrum Green 310 S

auto

W peĜni automatyczny laser obrotowy z
technologiâ zielonego lasera
– Z dodatkowym czerwonym pionownikiem laserowym
– Zakres samopoziomowania 5°,
DokÙadnoūņ 1 mm / 10 m
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
– Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami.
– Technologia zielonego lasera z zakresem
temperatury pracy 0 °C ... 40 °C
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 200 m

Laser
532 nm

auto

man

Zawiera: Quadrum Green, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne,
pilot zdalnego sterowania, Ùadowarka, akumulator, uchwyt baterie,
skrzynka transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

053.00.02A

4 021563 677856 1

RECHARGE

IP 66
lock

5/8“

IQ

OPAKOWANIE

4xC

Revolution Green 310 S

auto

Solidny, w peĜni automatyczny rotacyjny niwelator
laserowy z technologiâ zielonego lasera
– Zakres samopoziomowania 4°,
DokÙadnoūņ 0,75 mm / 10 m
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
– Funkcja Single-slope do manualnego ustawiania
nachyleš osi, nawet przy aktywnej funkcji ADS tilt.
– Zdalne wywoÙywanie wszystkich funkcji za pomocŅ
Commander 50.
– Technologia zielonego lasera z zakresem
temperatury pracy 0 °C ... 45 °C
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 200 m

Laser
532 nm

auto

man x

man y

Zawiera: Revolution Green, SensoLite 310, mocowanie uniwersalne,
Commander 50, Ùadowarka, akumulator, uchwyt baterii, skrzynka
transportowa, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

052.00.02A

4 021563 677771 1

IP 66
lock

IQ

OPAKOWANIE

5/8“

4xC
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Laserowe niwelatory
obrotowe do prac
rznych
zewnötrznych
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PRACE BUDOWLANE POWYŎEJ I PONIŎEJ GRUNTU
W EKSTREMALNYCH WARUNKACH
Niwelatory laserowe obrotowe sŅ używane w przeróżnych rodzajach prac pomiarowych na placach budowy powyżej i
poniżej gruntu. Podstawowe przeznaczenie tych specjalnie wzmocnionych urzŅdzeš to precyzyjna niwelacja na dużych
odlegÙoūciach oraz dokÙadne wyznaczanie osi i spadków. Solidne lasery obrotowe Laserliner sŅ przeznaczone do prac
budowlanych w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach.

Skuteczna technologia
Zabezpiecza przed bÙŐdem
pomiaru. System nieprzerwanie
monitoruje pracŐ, aktywuje siŐ 30-45 sekund
od rozpoczŐcia niwelacji. Pomiary zostanŅ
zawieszone jako zabezpieczenie przed bÙŐdnym
pomiarem gdy tylko system wykryje, że
urzŅdzenie zostaÙo poruszone niechcŅcy
czy też na skutek dziaÙania innych
czynników zewnŐtrznych.

Elektroniczne libelle oraz serwomotory
stabilizowane termicznie dla automatycznego
spoziomowania urzŅdzeš. UrzŅdzenia
samoczynnie wracajŅ do poczŅtkowego
ustawienia i poziomoujŅ siŐ automatycznie.
Laser
635 nm

IP 66

IP 67

PyÙoszczelnoūņ i wodoszczelnoūņurzŅdzenia pomiarowe charakteryzujŅ
siŐ szczególnŅ odpornoūciŅ na pyÙ
i deszcz.

Niwelatory laserowe z technologiŅ
lasera 635 nm posiadajŅ wiŐkszy zakres
optymalnej temperatury pracy. Widocznoūņ
jest najlepsza w pomieszczeniach lub
na zewnŅtrz przy sÙabszym oūwietleniu
zewnŐtrznym.

Dodatkowa funkcja dla
wszystkich urzŅdzeš z funkcjŅ „Sensor
Automatic”. Elektronika ustawia urzŅdzenia
na bieżŅco w sposób permanentny gdy
tylko siŐ poruszŅ. Przeznaczone do szybkiej
niwelacji na powierzchniach ulegajŅcych
silnym drganiom oraz przy silnym wietrze.

Różne segmenty wiŅzki laserowej mogŐ byņ
niezależnie wyÙŅczane w celu wyeliminowania
zakÙóceš, odbiņ i nakÙadania siŐ wiŅzek lasera
podczas pracy z wieloma niwelatorami
rotacyjnymi jednoczeūnie na placu budowy.

Zasiög odbiornika

czerwony

SensoLite 410

do 400 m

SensoMaster 400

do 400 m

SensoLite 410

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Siatki przestrzenne ilustrujŅ funkcje lasera.
1. Niwelacja pozioma
3. PochyÙoūci a
5. KŅt 90°
2. Niwelacja pionowa
4. Funkcja nachylenia
6. Funkcja pionu
3. PÙaszczyzny pochyÙe
jednej osi
auto: Poziomowanie automatyczne
man: Poziomowanie rŐczne
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PrzeglŅd

Poziom
Pion
DokĜadnoıä / 10 m

Quadrum OneTouch

Centurium

DuraMax XPro

DualAxis

auto

auto

auto

auto

–

auto

–

–

0,75 mm

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

Punkt odniesienia lasera

–

–

–

Pion laserowy

–

–

–

Zakres poziomowania

5°

5°

5°

5°

Zasada poziomowania

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

–

–

Single-/DualSlope

Single-/DualGrade

AntiDriftSystem
(Tilt)
Precyzyjna
regulacja w pionie

–

AntiShake

–

–

PochyĜoıci

DualSlope

DualSlope

Pilot zdalnego sterowania
Tryb pracy z odbiornikeim
= dostŕpny

Niwelatory
laserowe rotacyjne
do zastosowaš
profesjonalnych

UrzŅdzenia Laserliner dostŐpne sŅ
w mocnych skrzynkach transportowych.
HARD: Plastikowa skrzynka transportowa
ALU: Aluminiowa skrzynka transportowa

Zawiera: Centurium 410 S, SensoLite 410, mocowanie uniwersalne, pilot zdalnego sterowania,
wysokiej jakoūci akumulatory, uchwyt baterii, Ùadowarka, skrzynka transportowa, baterie

RECHARGE

72

PeÙna wydajnoūņ akumulatorów tylko
przy użyciu oryginalnych akcesoriów
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Quadrum
OneTouch 410 S
NOWOİã
auto

Niwelator rotacyjny laserowy typu One-Touch
do niwelacji na duŏych odlegĜoıciach
– Prosta obsÙuga jednym klawiszem
– Zakres samopoziomowania 5°,
DokÙadnoūņ 0,75 mm / 10 m
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
– Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami.
– 4 diody IR pozwalajŅ na sterowanie
niwelatorem z każdej strony
– Zintegrowana funkcja One-Touch dla zwiŐkszenia
bezpieczešstwa poziomowania
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 400 m

man

Zawiera: Quadrum OneTouch, SensoLite 410, mocowanie uniwersalne,
pilot zdalnego sterowania, Ùadowarka, skrzynka transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

053.200A

IQ

OPAKOWANIE

4 021563 677849 1

Funkcja One-Touch
Konfiguracja niwelatora za pomocŅ jednego przycisku
funkcyjnego. Laser jest przeÙŅczany w trybie
konfiguracji (AntiShake) oraz trybie bezpiecznym
(ADS-Tilt). Jeden klawisz = najprostsza obsÙuga.

Laser
635 nm

IP 66
lock

5/8“

4xC

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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Centurium 410 S
NOWOİã

auto

Wysoce precyzyjny niwelator laserowy rotacyjny
do pracy w pionie i poziomie na bardzo duŏych
odlegĜoıciach
– Zakres samopoziomowania 5°,
DokÙadnoūņ 0,5 mm / 10 m
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
– Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami niwelatorem
na odlegÙoūci do 40 m za pomocŅ pilota Control C40.
– 4 diody IR pozwalajŅ na zdalne sterowanie
niwelatorem z każdej strony
– ZasiŐg odbiornika lasera w promieniu do 400 m

auto

man

Zawiera: Centurium 410 S, SensoLite 410, mocowanie uniwersalne,
pilot zdalnego sterowania, wysokiej jakoūci akumulatory, uchwyt baterii,
Ùadowarka, skrzynka transportowa, baterie

NUMER POZYCJI KOD EAN

056.000A

IQ

OPAKOWANIE

4 021563 677832 1

Dostöpny od kwietnia 2011.

Ekstremalnie stabilna metalowa gÙowica

Pionowa pozycja wykonywania operacji

Laser
635 nm

74

IP 66
lock

5/8“

4xD
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DuraMax XPro

auto

man x

man y

Precyzyjny niwelator rotacyjny z funkcjâ stref pracy,
do prac na bardzo duŏych odlegĜoıciach
– Zakres samopoziomowania 5°,
DokÙadnoūņ 0,5 mm / 10 m
– Funkcja stref pracy: zakres pracy wiŅzki lasera może
byņ modyfikowany w trzech różnych segmentach
– Tryby pracy lasera: punktowy, skanowania,
obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem.
– Funkcja Single-slope do manualnego ustawiania
nachyleš osi, nawet przy aktywnej funkcji ADS tilt.
– Zdalne wywoÙywanie wszystkich funkcji za pomocŅ
Commander 50.
Akcesoria w zestawie:
mocowanie uniwersalne, Commander 50, akumulatory,
Ùadowarka, skrzynka transportowa, baterie

IQ

DuraMax XPro 410 S set
ZasiŐg do 400 m z odbiornikiem SensoLite 410
NUMER POZYCJI KOD EAN

027.20.09A

Funkcja stref pracy
Różne segmenty wiŅzki laserowej mogŐ byņ
niezależnie wyÙŅczane w celu wyeliminowania
zakÙóceš, odbiņ i nakÙadania siŐ wiŅzek lasera
podczas pracy z wieloma niwelatorami rotacyjnymi
jednoczeūnie na placu budowy

Laser
635 nm

OPAKOWANIE

4 021563 677795 1

DuraMax XPro 400 S set
ZasiŐg do 400 m z odbiornikiem SensoMaster 400
– 127 mm element detekcyjny
– Precyzyjny pomiar odlegÙoūci od linii odniesienia
027.20.10A

4 021563 673193 1

IP 66
lock

5/8“

4xD
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DualAxis Laser

IQ
auto

auto x

auto y

man

Dwuosiowy niwelator laserowy o wyjâtkowo
wytrzymaĜej budowie do zastosowaĞ w
budownictwie inŏynieryjnym
– Zakres samopoziomowania 5°,
DokÙadnoūņ 0,5 mm / 10 m
– Funkcja stref pracy: zakres pracy wiŅzki lasera może
byņ modyfikowany w czterech różnych segmentach
– Odchylenie od pÙaszczyzny poziomej ustawiane
cyfrowo jako oū X i Y.
– Tryby pracy: obrotowy oraz z rŐcznym odbiornikiem
– Duża prŐdkoūņ obrotów 1100 rpm
– Lunetka teleskopowa doÙŅczana do urzŅdzenia
uÙatwia niwelacjŐ
– Duży, podūwietlany ekran LCD
– Zdalne wywoÙywanie wszystkich funkcji za pomocŅ
Commander DAL.
Akcesoria w zestawie:
mocowanie uniwersalne, Commander DAL, lunetka
teleskopowa, akumulatory, Ùadowarka, skrzynka
transportowa, baterie

DuralAxis 410 S set
ZasiŐg do 400 m z odbiornikiem SensoLite 410
Celownik optyczny do precyzyjnego ustawiania
niwelatora DualAxis-Laser
Celownik optyczny umożliwia precyzyjne ustawienie
osi X i Y niwelatora DualAxis-Laser. Prosty obrót 90°
umożliwia mocowanie magnetyczne

NUMER POZYCJI KOD EAN

043.00.09A

76

4 021563 677788 1

DualAxis Laser 400 S set
ZasiŐg do 400 m z odbiornikiem SensoMaster 400
– 127 mm element detekcyjny
– Precyzyjny pomiar odlegÙoūci od linii odniesienia
043.00.10A

Laser
635 nm

OPAKOWANIE

4 021563 665709 1

IP 66
lock

5/8“

4xD
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SensoLite 410 Set
NOWOİã

Wysokiej jakoıci odbiornik laserowy z bardzo
duŏym zakresem odbioru wiâzki laserowej.
Zastosowanie do czerownych i zielonych
laserów rotacyjnych
– Gwarancja dÙugiego zasiŐgu pracy odbiornika,
zwiŐkszona czuÙoūņ odbiornika pozwala na
szybszŅ detekcjŐ wiŅzki lasera
– Wyposażony w wyūwietlacz LCD przód/tyÙ, sygnaÙ
dŻwiŐkowy wspomaga identyfikacjŐ wiŅzki lasera
– Dodatkowo wzbogacony o 3 bardzo jasne diody do
zdalnej indetyfikacji wiŅzki lasera, jak również gÙoūny
sygnaÙ dzwiŐkowy
– Uchwyt uniwersalny zapewnia wygodnŅ pracŐ
odbiornika na Ùatach niwelacyjnych
– Mocowanie magnetyczne z boku i od góry
– Poziomica pudeÙkowa
– ZasiŐg odbiornika 400 m dla czerwonych laserów
– ZasiŐg odbiornika 200 m dla laserów zielonych

Bardzo jasne diody do zdalnej
indetyfikacji wiâzki lasera

Dostöpny od kwietnia 2011.
Zawiera: mocowanie uniwersalne, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

028.75

magnetic

Zestaw SensoMaster
400

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 677214 1
HIGH
SPEED

IP 67

Wysokiej jakoıci odbiornik laserowy dla
niwelatorów obrotowych
– Odbiornik lasera dÙugoūci 127 mm
– DokÙadny do milimetra odczyt odlegÙoūci dla
niwelacji laserowej
– Różnica wysokoūci przy niwelacji laserowej jest
wskazywana na dwustronnym wyūwietlaczu LCD
– Trzy jasne diody LED z przodu oraz w razie potrzeby
bardzo gÙoūny sygnaÙ piezoelektryczny sygnalizujŅ
wysokoūņ w odniesieniu do pÙaszczyzny lasera.
– Odporny na trudne warunki pracy
– ZasiŐg odbiornika 400 m dla czerwonych laserów

9V

Z odbiornikami SensoLite 410
i SensoMaster 400 zasiŐg
niwelatora do 400 m

Nie wspóĜpracuje z laserami zielonymi.

Zawiera: mocowanie uniwersalne, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

028.80
HIGH
SPEED

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 663934 1
IP 67

2x
AA
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SensoPilot Pro

Odbiornik laserowy do zdalnego sterowania
maszyn budowlanych
– W kombinacji z niwelatorem obrotowym, SensoPilot
może sÙużyņ do permanentnej kontroli wysokoūci.
– Każdy z czterech czujników lasera, umieszczonych na
25 cm dÙugoūci urzŅdzenia może odbieraņ promienie
lasera w promieniu 360°.
– Duże, wyraŻnie widoczne diody LED wskazujŅ
poziom lasera.
– ZasiŐg pracy do 200m
– Wysoce wytrzymaÙa, wodoodporna i pyÙoszczelna
obudowa
– Wyposażony w mocne magnesy dla zamocowania
na maszynie
Nie wspóĜpracuje z laserem zielonym.

Zawiera: wbudowana bateria, Ùadowarka,
kabel do akumulatora 12/24V, skrzynka transportowa

NUMER POZYCJI KOD EAN

035.00A

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 658787 1

IP 66
magnetic

Wyıwietlacz zdalny
dla SensoPilot

Wyıwietlacz zdalny pozwala kontrolowaä
wysokoıä odniesienia od miejsca sterowania
maszyny
– Idealne uzupeÙnienie dla SensoPilot.
– Bardzo zwarta budowa, prowadzenie na
magnetycznej podstawie
– PyÙo i wodoszczelny

Zawiera: Kabel poÙŅczeniowy do SensoPilot
NUMER POZYCJI KOD EAN

035.01

Uchwyt klamrowy

IQ

4 021563 658800 1

Do SensoPilota (2 szt)

NUMER POZYCJI KOD EAN

035.02

78

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

4 021563 660452 1
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ALTYMETRY PRECYZYJNE

Prace przy podÙożach i fundamentach
ZipLevel jest profesjonalnym urzŅdzeniem do pomiaru wysokoūci. Opatentowany system
gazowo-cieczowy pozwala na Ùatwy i szybki pomiar wysokoūci bez użycia jakichkolwiek innych
narzŐdzi. DziŐki temu jedna osoba może wykonaņ efektywny i ekonomiczny pomiar. Cyfrowy
moduÙ pomiarowy pokazuje wyniki pomiarów i umożliwia ÙatwŅ obsÙugŐ.

– Szybki czas pomiaru dziŐki czujnikowi
nowej technologii
– Skala i poziom bez wzrokowego kontaktu
z moduÙem cyfrowym (np. na dużych
wysokoūciach lub w gÙŐbokich doÙach
– Wszechstronnoūņ: Może byņ ustawiony
do wszystkich powierzchni moduÙu
pomiarowego.

WytrzymaÙy na trudne warunki pracy

Mocowanie do ziemi za pomocŅ szpili

Gumowa ochrona obudowy
elektroniki (ZipLevel Pro 35)

ZipLevel

Cyfrowy system pomiarowy do pomiarów
wysokoıci
– WyjŅtkowo trwaÙy przewód pomiarowy jest optymalnie
zabezpieczony osÙonŅ zapobiegajŅcŅ skrŐceniom – do
użytku w trudnych warunkach.
– Schowek w obudowie dla moduÙu pomiarowego

ZipLevel 25 zawiera: bateri@

NUMER POZYCJI KOD EAN

092.010A
ZipLevel 25
– ZasiŐg pracy 50 m
– Zakres pomiaru: w poziomie: ± 25 m, w pionie ± 6 m,
DokÙadnoūņ: ± 2 mm
ZipLevel Pro 35
– ZasiŐg pracy 70 m
– Zakres pomiaru: w poziomie: ± 35 m, w pionie ± 6 m,
DokÙadnoūņ: ± 2 mm

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 664917 1

ZipLevel Pro 35 zawiera: moduÙ pomiarowy z rŐkawem
gumowym, prŐt do košcówki pomiarowej, 2 ostrza mocujŅce
w gruncie, bateri@
092.020A

4 021563 664924 1

9V

Pröt do
koĞcówki
pomiarowej

Tyczka zapewnia praktycznâ wysokoıä
roboczâ i optymalnâ kalibracjö
– Wysokoūņ ok.122 cm

NUMER POZYCJI KOD EAN

092.011A

80

OPAKOWANIE

4 021563 664931 1
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NIWELATORY OPTYCZNE
Niwelatory optyczne sŅ niezbŐdnym narzŐdziem pracy na każdej budowie. WyznaczajŅ różnicŐ
wysokoūci przy pomocy precyzyjnego ukÙadu optycznego. Niwelatory automatycznie ustawiajŅ
siŐ w pÙaszczyŻnie poziomej.

Pomiar kŅta poziomego dziŐki
nieskošczonej podziaÙce 360° / 400 gon

Praktyczne, regulowane, skÙadane
lusterko do Ùatwego ustawienia libeli

PodziaÙ (Skala) Ùaty „E”

Szybkie ustawianie AL 26 umożliwia
gÙowica kulista statywu 165 cm.

Zasada pomiaru
Aby okreūliņ różnicŐ wysokoūci najpierw
umieszczamy ÙatŐ w punkcie A celujemy
optykŅ niwelatora na ÙatŐ A i odczytujemy
z krzyża nitek wysokoūņ A, NastŐpnie
ustawiamy ÙatŐ w punkcie B i odczytujemy
wysokoūņ B.

A
B

Róŏnica wysokoıci wynosi wtedy
H=A-B

82

AUTOMATISCHE NIWELATORY
NIVELLIERINSTRUMENTE
OPTYCZNE

Praktyczne, uniwersalne urzŅdzenia
Automatyczny
Niwelator
AL22 Classic

Solidny, Ĝatwy do poziomowania niwelator
wysokiej jakoıci, z jasnâ optykâ, wysoka
dokĜadnoıä pomiaru
– Praktyczne szybkie wyszukiwanie celu
– Magnetyczne tÙumienie kompensatora
– PowiŐkszenie 22 x
– DokÙadnoūņ 2,5mm/km podwójnej niwelacji
– 360° podziaÙ koÙa poziomego, lub 400 gon
– Wygodny system kalibracji krzyża nitek
– Posiada zabezpieczenie podczas transportu

Zawiera: AL 22, pion, klucz imbusowy, igÙa rektyfikacyjna,
pojemnik transportowy z paskiem

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.82

Zestaw Niwelator
AL22 Classic

OPAKOWANIE

PT

4 021563 652563 1

Zestaw niwelacyjny ze statywem i Ĝatâ niwelacyjnâ

Zawiera: niwelator AL 22 Classic,
lekki statyw aluminiowy 165 cm,
Ùata niwelacyjna
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.82-0

OPAKOWANIE

PT

4 021563 664702 1

Automatyczny
Niwelator
AL26 Classic

Solidny, Ĝatwy do poziomowania niwelator
wysokiej jakoıci, z jasnâ optykâ, wysoka
dokĜadnoıä pomiaru
– Praktyczne szybkie wyszukiwanie celu
– Magnetyczne tÙumienie kompensatora
– PowiŐkszenie 26 x
– DokÙadnoūņ 1,5mm/km podwójnej niwelacji
– 360° podziaÙ koÙa poziomego, lub 400 gon
– Wygodny system kalibracji krzyża nitek
– Posiada zabezpieczenie podczas transportu

Zawiera: AL 26, pion, klucz imbusowy, igÙa rektyfikacyjna,
pojemnik transportowy z paskiem

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.83

Zestaw Niwelator
AL26 Classic

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 652570 1

Zestaw niwelacyjny ze statywem i Ĝatâ niwelacyjnâ
Zawiera: niwelator AL 26 Classic,
lekki statyw 165 cm z gÙowicŅ kulistŅ,
Ùata niwelacyjna 5 m
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.83-1

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 663637 1
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Statywy, Ĝaty
niwelacyjne
lacyjne i
mocowania
owania
urzâdzeĞ
dzeĞ
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PODSTAWA SOLIDNEJ PRACY
Do każdej pracy z poziomicŅ, niwelatorem, laserem obrotowym i innymi urzŅdzeniami pomiarowymi potrzebny jest dobry
statyw. Proponujemy szeroki wybór statywów w zależnoūci od preferencji i potrzeb. Mocowania ūcienne uÙatwiajŅ roboty
sufitowe i dachowe.

SzybkozÙŅcze do wygodnego blokowania
dÙugoūci nogi na odpowiedniej wysokoūci

Øašcuszek zabezpieczajŅcy przed
„rozjeżdżaniem siŐ” nóg statywu
na gÙadkiej powierzchni

Doskonale wypolerowana gÙowica
statywu do mocowania instrumentów

Hak na powieszenie pionu dokÙadnie
pod ūrubŅ mocujŅcŅ.

Zwarte stalowe ostrze

Profesjonalna gÙowica statywu
korbowego z podziaÙem mm

Regulowany pasek transportowy

Wysuwana gÙowica statywu
z podziaÙem mm

Dodatkowe informacje techniczne dostŐpne pod telefonem: +48 (032) 781-51-38 · Fax +48 (032) 781-51-39 · www.laserliner.pl
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STATYWY, ěATY NIWELACYJNE I MOCOWANIA URZáDZEĝ

min. 57 cm

max. 122 cm

126

Wysokiej jakoıci aluminiowy statyw teleskopowy
– Mocne, stabilne nogi z okuciami do stawiania
na różnych podÙożach
– Gwint standardowy 5/8“

max
.

Statyw korbowy 120 cm

cm

Akcesoria do niwelatorów optycznych i laserowych

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.29

OPAKOWANIE

4 021563 652266 1

PT

min. 78 cm

max. 290 cm

300

Wysokiej jakoıci, bardzo solidny aluminiowy
statyw teleskopowy
– Gwint standardowy 5/8“
– OkrŅgÙa libella
– Rozsuwane teleskopowo nogi statywu i mechanizm
korbowy pozwalajŅ na regulacjŐ wysokoūci
– Mocne, stabilne nogi z okuciami do stawiania
na różnych podÙożach

max
.

Statyw korbowy 300 cm

cm

5/8“

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.37

OPAKOWANIE

PT

4 021563 670666 1

min. 95 cm

max. 160 cm

. 16

Lekka konstrukcja z pĜaskâ gĜowicâ
– Gwint standardowy 5/8“
– Solidne okucia nóg
– SzybkozÙŅcza

max

Statyw Alu lekki 165 cm

5 cm

5/8“

Nie pasuje do ACL 2C, ACL 3C, ACL 4C,
ACL 360°, ECL 8P, PCL
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.00

Zawiera: hak na zawieszenie
pionu, pasek transportowy
OPAKOWANIE

PT

4 011879 633967 1

min. 95 cm

max. 160 cm

. 16

Lekka konstrukcja z okrâgĜâ gĜowicâ
– Gwint standardowy 5/8“
– Solidne okucia nóg
– SzybkozÙŅcza

max

Statyw z gĜowicâ
kulistâ
165 cm

5 cm

5/8“

Wyjâtkowo polecany dla niwelatorów
automatycznych AL22 / AL26.
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.06

Zawiera: hak na zawieszenie
pionu, pasek transportowy
OPAKOWANIE

IQ

4 021563 658190 1

Nie pasuje do ACL 2C, ACL 3C, ACL 4C,
ACL 360°, ECL 8P, PCL

min. 100 cm

max. 165 cm

. 17

Solidna konstrukcja z powiökszonâ gĜowicâ
– Gwint standardowy 5/8“
– Solidne okucia nóg
– Øašcuch zabezpieczajŅcy
– SzybkozÙŅcza

max

Statyw Alu 170 cm

0 cm

5/8“

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.10

Zawiera: hak na zawieszenie
pionu, pasek transportowy
OPAKOWANIE

4 011879 630935 1

5/8“
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min. 93 cm

max. 154 cm

. 16

Konstrukcja z korbowâ regulacjâ
wysokoıci i szybkozĜâczem
– Gwint standardowy 5/8“
– OkrŅgÙa libella
– Solidne okucia nóg
– Øašcuch zabezpieczajŅcy

max

Statyw korbowy
160 cm

0 cm

Akcesoria do niwelatorów optycznych i laserowych

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.30

Zawiera: hak na zawieszenie
pionu, pasek transportowy
OPAKOWANIE

PT

4 011879 630959 1

min. 117 cm

max. 255 cm

. 26

Solidna konstrukcja z integralnym mechanizmem
korbowym do regulacji wysokoıci
– Gwint standardowy 5/8“
– Wysokoūņ regulowana w bardzo dużym zakresie
dziŐki specjalnemu prowadzeniu wysiŐgnika.
– Możliwoūņ Ùatwego zablokowania mechanizmu
korby na żŅdanej wysokoūci
– Solidne okucia nóg
– Øašcuch zabezpieczajŅcy

max

Statyw Profesjonalny
Korbowy
260 cm

0 cm

5/8“

Zawiera: pasek transportowy
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.33

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 650637 1

min. 120 cm

max. 295 cm

Konstrukcja z integralnym mechanizmem
korbowym do regulacji wysokoıci
– Gwint standardowy 5/8“
– Wysokoūņ regulowana w bardzo dużym zakresie
dziŐki specjalnemu prowadzeniu wysiŐgnika.
– Możliwoūņ Ùatwego zablokowania mechanizmu
korby na żŅdanej wysokoūci
– Mocne, stabilne nogi z okuciami do stawiania
na różnych podÙożach
– Solidne okucia nóg
– Øašcuch zabezpieczajŅcy

max

Statyw Profesjonalny
Korbowy
300 cm

. 30
0 cm

5/8“

Zawiera: pasek transportowy
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.34

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 662296 1

min. 140 cm

max. 300 cm

. 32

Niezwykle wytrzymaĜa konstrukcja do prac
budowlanych
– Gwint standardowy 5/8“
– Odpowiedni do pracy w trudnych warunkach dziŐki
stabilnemu montażowi i solidnym szybkozÙŅczom
– OkrŅgÙa libella
– Solidne okucia nóg
– Trójnożna rama dla zwiŐkszenia stabilnoūci
– Możliwoūņ Ùatwego zablokowania mechanizmu
korby na żŅdanej wysokoūci

max

Statyw Profesjonalny
Korbowy
320 cm

0 cm

5/8“

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.36

Zawiera: hak na zawieszenie
pionu, pasek transportowy
OPAKOWANIE

IQ

4 021563 663927 1

5/8“
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Akcesoria do niwelatorów optycznych i laserowych
Statyw teleskopowy
330 cm

Wysokiej jakoıci teleskopowy statyw rozporowy z
aluminium. Idealny do czöstych zmian pozycji pracy.
– Statyw rozpostarty jest miŐdzy podÙogŅ a sufitem,
dziŐki czemu urzŅdzenie umieszczone na nim można
Ùatwo przesuwaņ rŐcznie na odpowiedniŅ wysokoūņ.
– SkÙada siŐ z 5 czŐūci dla Ùatwego transportu
– Maksymalna wysokoūņ 330 cm

Zawiera: torba transportowa
NUMER POZYCJI KOD EAN

090.120A

OPAKOWANIE

PT

4 021563 665372 1

UNLIMITED
MOVE
1/4“

Adapter do statywu
teleskopowego
NOWOİã

5/8“

Adapter do statywu teleskopowego 330cm
– Umożliwia korzystanie z kilku niwelatorów
laserowych na jednym statywie teleskopowym
– ØŅcze statywu 1/4”
Dla wszystkich modeli niwelatorów laserowych
NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

090.120.1

1

4 021563 661084

PT

UNLIMITED
MOVE

min. 110 mm

max. 190 mm

0m
. 22

Aluminiowy mini statyw
– Dla LaserRange Master Pocket, SuperCross Laser 2,
SuperCross Laser 3 i innych
– ØŅcze statywu 1/4”
– Kuliste ÙŅcze statywu
– Rozsuwane teleskopowo nogi statywu

max

MiniStand 1/4"

5/8“

m

1/4“

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

090.130A

1

4 021563 670550

PT

min. 125 mm

max. 170 mm

1m

NOWOİã

. 20

Ministatyw z tworzywa do dalmierzy
röcznych serii LRM Pocket
– ØŅcze statywu 1/4”
– GÙowica kulowa i ūruba zaciskowa dla
pÙynnego ustawiania
– Rzepy Velcro dla stabilengo mocowania
do waÙów, profili itp.
– Trzy nóżki z gumowymi stopkami
– SkÙadany

max

FlexPod

m

1/4“

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

090.131A

1

4 021563 677245

Dostöpny od kwietnia 2011.

PT

1/4“

Mocowanie İcienne

Do wszystkich laserów liniowych i
niwelatorów laserowych
– Z regulacjŅ wysokoūci oraz uchwytem do
mocowania do elementów konstrukcyjnych

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.70

OPAKOWANIE

PT

4 011879 631178 1

5/8“

Mocowanie İcienne Pro

Do wszystkich laserów liniowych i
niwelatorów laserowych
– Pozwala na ustawienie urzŅdzenia na żŅdanej
wysokoūci, mocowanie klamrowe, do powieszenia
na elementach konstrukcji.
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.71

OPAKOWANIE

4 021563 658817 1

5/8“
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Akcesoria do niwelatorów optycznych i laserowych
Wspornik kâtowy 5/8”

Profesjonalna konstrukcja z podziaĜem kâtowym
– Pasuje do wszystkich niwelatorów laserowych

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.75

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 662821 1

5/8“

TelePilot
5m

Profesjonalny przymiar teleskopowy z
okienkiem odczytowym
– Pozwala na dokÙadny odczyt nawet dużych wysokoūci
– Wbudowana stalowa taūma miernicza
– Do pomiarów wewnŐtrznych i zewnŐtrznych
– Blokowanie każdej wysuwanej teleskopowo
czŐūci na dowolnej wysokoūci
NUMER POZYCJI KOD EAN

075.105

OPAKOWANIE

IQ

4 011879 635398 1

Szeroki asortyment Ùat niwelacyjnych do wielu zastosowaš. Szczególnie przydatne do wyznaczania
wysokoūci podÙoża, wewnŅtrz jak i na zewnŅtrz. Szczególnie polecane do niwelatorów optycznych
i laserowych.

ěata pomiarowa

Do wszystkich typów powierzchni
– Wysokoūņ odniesienia 90- 180 cm, ± 50cm,
maksymalna wysokoūņ do 240 cm
– Bezpoūredni odczyt różnicy wysokoūci
bez obliczeš
– Wykonana z profilu aluminiowego
ěata pomiarowa do laserów czerwonych
NUMER POZYCJI KOD EAN
OPAKOWANIE
– Idealna dla niwelatorów
laserowych czerwonych
czerwona 080.50
4 011879 631147 1
ěata pomiarowa do laserów zielonych
– Idealna dla niwelatorów
laserowych zielonych

ěata pomiarowa
zielonych

zielona

080.51

PT

4 021563 664948 1

Uniwersalny uchwyt do szybkiego
pozycjonowania odbiornika na Ĝacie
– PÙynna regulacja wysokoūci umożliwia
szybkie i proste ustawienie odbiornika
– Zacisk typu Quick-Action
NUMER POZYCJI KOD EAN

080.52

OPAKOWANIE

4 021563 673292 1

IQ

UNLIMITED
MOVE

ěata Teleskopowa

Wyraōny odczyt, do uŏytku nawet w
trudnych warunkach
– Øata wykonana z profilu aluminiowego
– Do niwelatorów optycznych i laserowych
– Øata Teleskopowa 4 m: maksymalna
dÙugoūņ 4 m, minimalna dÙugoūņ 1,19 m
– Øata Teleskopowa 5 m: max. maksymalna
dÙugoūņ 5 m, minimalna dÙugoūņ 1,22 m

PT

NUMER POZYCJI KOD EAN

080.40

4 011879 630966

4m

080.41

4 011879 630973

5m
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SKLEP LASERLINER

MateriaÙy promocyjne
Notatnik / DĜugopis

Notesy firmowe w dwóch
rozmiarach A4 / A5
– dwukolorowy nadruk,otwory do segregatorów
– 50 stron matowego, biaÙego papieru wysokiej jakoūci
DĜugopis
– Wysoka jakoūņ, czarny z
niebieskim wkÙadem
– Jednokolorowe logo

CarSpotLight CSL 50

Laserpointer
Business Green

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

Notatniki A4

020.80.50.1

4 021563 666225 1

Notatniki A5

020.80.51.1

4 021563 666232 1

DĜugopis

020.80.49.1

4 021563 665839 1

Kompaktowa latarka LED do gniazda
zapalniczki samochodowej
– 12V do zastosowania w każdym samochodzie
– Metalowa, czarna

Zawiera: CarSpotLight
CSL 50, baterii
ARTIKEL-NR

EAN-CODE

3.7412

4 000844 427632 1

Zawiera: Laserpointer Green,
metalowe etui, baterie
NUMER POZYCJI KOD EAN

020.100A
Laser
532 nm

Flaga

Koszulka z krótkim rökawem - czarna
– Nadruk dwustronny
– 100% baweÙny

IQ

VE

Wskaŏnik laserowy do pomocy przy
prowadzeniu prezentacji
– Zielony wskaŻnik laserowy
– Czarna obudowa z miŐkkim uchwytem
– Klasa lasera 2, < 1mW
– ZasiŐg 100 m

Koszulka Laserliner –
Polo

IQ

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 665365 1
2x
AAA

NUMER POZYCJI

OPAKOWANIE

Rozmiar M

1

Rozmiar L

1

Rozmiar XL

1

Rozmiar XXL

1

NUMER POZYCJI KOD EAN

OPAKOWANIE

IQ

Flaga masztowa
– Rozmiar 1,5m x 3,50 m
– Dwukolorowy poliester (odporny na promienie UV)
– Wzmocnione szwy – bardzo trwaÙa
– 4 otwory na haki mocujŅce

020.940.01

IQ

4 021563 669097 1

More than 15 Years Expertise
Modern Measuring Technology

RollUp Banner

Wewnötrzny baner reklamowy
– Rozmiar 85 x 200 cm
– Aluminium
– Rozwijany baner
Zawiera: pokrowiec
transportowy
NUMER POZYCJI KOD EAN

020.80.8-39

OPAKOWANIE

IQ

4 021563 665341 1
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UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 638-300
Fax
+49 2932 638-333
laserliner@umarex.de
www.laserliner.com

Rev 01.2011
020.950.01PL

OddziaĜ w Polsce:
Geomatix sp. z o.o.
Ul. Opolska 1,
40084 Katowice, Polska
Tel. 032 78151-38
Fax 032 78151-39
www.laserliner.pl

Wazne od 01.01.2011. Ten cennik anuluje wszystkie poprzednie,
pozostajŅ bez zmiany warunki dostaw i sprzedaży.
Oferta cenowa w EUR obowiŅzujŅca w detalu. Wszystkie ceny
netto objŐte sŅ obowiŅzujŅcŅ stawkŅ VAT. (1) zaznaczone artykuÙy
sŅdostŐpne do wyczerpania zapasów (zewnŐtrzne). Zmiany w
barwach i wyglŅdzie oraz ulepszenia techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji.
Photo archives: istockphoto · fotolia

