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– Wodoodporna obudowa.

–  Sensor Automatic: całkowicie automatyczne osi-
owanie przy pomocy serwomotorów,  kontrolo-
wanych przez sensory temperatury.

–  ADS tilt: automatyczne wyłączanie zasilania 
po wykryciu wstrząsu instrumentu poprzez 
ADS kontynuuje elektroniczne monitorowa-
nie pomiaru i wyłączanie lasera w przypadku 
wewnętrznych zakłóceń np. poruszenia statywu.

–  AntiShake: System zabezpieczenia przed błędem 
pomiaru w trudnych warunkach (np. wietrznych, 
wibracji podłoża)

–  SingleSlope: funkcja pozwala na ręczne pochyle-
nia osi, nawet jeśli ADS pochylenia jest aktywny.

–  SpotLite zapobiega błędowi paralaksy oraz 
ułatwia prawidłowe centrowanie nad punktem.

–  Pionowy laser pozwala na ustalenie pionu oraz 
na uzgodnienie podziału ścian.

–  SensoLite 310 posiada wyświetlacz LCD zarówno 
z przodu jak i z tyłu instrumentu. Silne magnesy 
pozwalają na przymocowanie go do metalowych 
przedmiotów.

–  Wszystkie funkcje mogą być kontrolowane za 
pomocą pilota Commander 50 do odległości 
50 m.

–  Diody 4 IR pozwalają na wykonywanie operacji 
pilotem ze wszystkich stron instrumentu.

– Wbudowana funkcja bezpiecznych operacji.

Art. Nr:  045.00.07A
KOD-EAN:   4 021563 663378

Titanium 310 S
Komplet zawiera
+ SensoLite 310
+ mocowanie uniwersalne
+ Commander 50
+ adapter statywu
+ wysokiej wydajności akumulatory
+ ładowarka
+ instrukcja obsługi

JO 1

Pionowa pozycja wyko-
nywania operacji

Wodoodporność i 
pyłoodporność IP 66

Obrotowy laser automatyczny ze 
wzmocnioną obudową.

AKCESORIA DODATKOWE 
 ARTYKUŁ ART. NR KOD-EAN JEDNOSTKA OPAKOWANIOWA

 Łata pomiarowa 240 cm 080.50 4 011879 631147 1

 Statyw korbowy profesjonalny 260 cm 080.33 4 021563 662296 1

DANE TECHNICZNE

DOKŁADNOŚĆ 1 mm / 10 m

ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA  + 5°

POZIOMOWANIE
automatyczne poziome i pionowe

ZASIĘG LASERA    max.  
 promień max 300 m 

DŁUGOŚĆ FALI LASERA 635 nm

RODZAJ LASERA klasa 3R, < 5 mW

ZASILANIE 
akumulatory na ok. 30h godzin pracy

WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ 
Titanium IP 66, SensoLite 310 IP 66

WAGA 3,3 kg

WYMIARY 
205 x 210 x 215 mm (Sz x W x G)
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Wodoodporny odbiornik 
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