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–  Technologia „Green Laser”: z powodu fizjologii 
ludzkiego oka, zielony laser jest bardziej wido-
czny niż laser czerwony dzięki swojej długości 
fali. Tworzy go to bardziej widocznym na długich 
odległościach oraz w jasnym świetle.

– Wodoodporna obudowa.

–  Sensor Automatic: w pełni automatyczne osio-
wanie przy pomocy serwomotorów kontrolowa-
nych 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.

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

–  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.

–  Opcja wysokiej czułości wykrywania lasera.

– Wbudowana funkcja bezpiecznych operacji.
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Titanium Green
Komplet zawiera
+ 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 z 
technologią „Green Laser” oraz ze 
wzmocnioną obudową.

Opcjonalne odbieranie 
lasera

AKCESORIA DODATKOWE 
 ARTYKUŁ ART. NR KOD-EAN JEDNOSTKA OPAKOWANIOWA

  Łata pomiarowa 240 cm 080.51 4 021563 664948 1

 SensoLite 310 Set – odbiornik do pracy w warunkach  028.71 4 021563 663262 1
 zewnętrznych w promieniu do 200 m – IP 66

DANE TECHNICZNE

DOKŁADNOŚĆ 1 mm / 10 m

ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA  + 5°

POZIOMOWANIE
automatyczne poziome i pionowe

ZASIĘG LASERA (opcjonalnie)  max.  
 promień max 200 m 

DŁUGOŚĆ FALI LASERA 532 nm

RODZAJ LASERA klasa 3R, < 5 mW

ZASILANIE 
akumulatory na ok. 24h godzin pracy

WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ 
IP 66

WAGA 3,3 kg

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