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ГАРАНЦИЯ
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

DIGITAL

CONNECTION

Управлявай измервателните
технологии интелигентно. Измервай лесно.
Използвай приложението MeasureNote.

CONNECTION

2,3%
cement screed

MeasureNote - мултифункционално приложение
за уредите на Laserliner с интегриран Bluetooth –
Безплатно приложение за измерване
и документиране за смартфони и таблети
Съхранява измерените данни на едно място
Запис на съпътстваща информация директно на обекта.
Записаните скици/чертежи са идеален шаблон
за създаване на подробни планове
Позволява последващо прецизно калкулиране на материали
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CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Повече гаранция.
Повече сигурност.
Повече измервателни технологии.
Laserliner е известен като надежден партньор по целия свят.
В планирането, изграждането, модернизацията, ремонта
и реставрацията, нашите инструменти се отличават
с множество технически нововъведения.
Възползвайки се от новата ни услуга - 4 годишна гаранция вие сте винаги крачка напред. Надеждността на нашите продукти
осигурява по-голяма сигурност в ежедневната им употреба,
за да пестите време и средства.
Позволете ни да ви представим нашия богат асортимент от стоки –
приложно ориентирани и лесни за употреба: ротационни лазери,
пресечени/линейни лазери, влагомери и уреди за контрол
в строителството, електронни детектори, нивелири и ъгломери.

MORE THAN

COMPETENCE
Натиснете и тествайте – онлайн демонстрация на продукта
Винаги в крак с времето
Обслужване, на което може да се разчита: винаги предоставя
последните информации за технологията и специализираните области
на приложение. Леснодостъпни и бързи средства за достъп до
информацията, от която се нуждаете. Използвайте видеоматериалите
за продуктите, които ще намерите в секцията Press and Test на нашия
уебсайт, за да откриете всичко, свързано с начина на работа на нашите
продукти и сферите им на приложение.
За по-подробна информация идете на www.laserliner.com

WWW

Laserliner – UMAREX Централен офис, Арнсберг, Германия

3

Водеща марка продукти.
Убедителни. Професионални. Иновативни.

Професионална програма BlackLine
Модерните измервателни уреди, произведени
от търговската марка Laserliner се открояват със своите
множество технически иновации и високо качество.
Каталогът съдържа само измервателни уреди за
професионална и дългосрочна употреба.
Измервателните технологии на Laserliner
осигуряват висока надеждност и безопасност
на строителния обект и в индустрията,
улесняват работата и позволяват измервания
дори на труднодостъпни места.
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Съдържание
Уреди за измерване
и контрол на влажността
–И
 змерване на повърхностна
– Измерване на вътрешна влага
– Анализ на влага в строителството
– Измерване на влажност и конденз

Измерители на разстояние
– Лазерно измерване на разстояние
– Измервателни колела
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42

Инструменти за измерване
на температура

Пресечни и линейни лазери
– 90° линейни и компактни лазери
– Компактни и 360° линейни лазери
– Комбинирани лазери
– 3D линейни лазери

–К
 онтактно и безконтактно измерване
на температура
– Инфрачервено измерване на температура

3D

46

14
Автоматични
самонивелиращи
се лазери

Термокамери
– Термо-визуализация
– Температурен анализ

– Лазери с пендула и сензорни лазери
– Аксесоари

17

56
Ротационни лазери

Уреди за обследване
на околна среда и специални
измервателни уреди

–И
 нтериорни и довършителни работи,
при строителство под и над земята
– Аксесоари

–И
 змерване на светлина, въздушен поток,
звук и дебелина на покритие

23
Видео контрол

61

3D

– Дигитален ендоскоп
– Индустриален ендоскоп
– Системи за сграден
и инфраструктурен видеоконтрол

Автоматични нивелиращи
инструменти
–И
 зпитани и доказани оптични
измервателни инструменти

25
Електрическа екипировка

70
Аксесоари за лазерни
и нивелиращи уреди

– Тестери за напрежение
– Мултиметри
– Кабелни детектори

– Триноги
– Стойки за стена
– Нивелирни рейки

73

31
Електронни скенери

Магазин Laserliner

–Л
 окализиране на дървени
и метални предмети и кабели

– В кухнята и на двора
– Фирмен магазин
– Продажбена зона

36

78

Електронни измервателни
устройства
–Д
 игитални индикатори за наклон
– Дигитални нивелири
– Дигитални ъгломери

38

5

Уреди за измерване и контрол
на влажността

1,94 %

cement screed

CONNECTION
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ВЛАГА В ДЪРВЕНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
И НА ВЪЗДУХА
Защитата от влага е един от големите проблеми при постройките. Ранното откриване на влагата в постройката
и в материалите допринася за навременна и постоянна защита и предпазване на сградата. Затова измерването
и локализирането на влагата с подходящите инструменти е задължително. Ранното откриване може да предотврати
появата на мухъл и плесен.
Капацитивен метод за измерване на влага в различни материали, без те да бъдат наранявани; измерването
на резултата става бързо и без усилие; повърхността не се наранява по време и особено след етапа на строителството.
Измервателни уреди, работещи с прецизни измервателни концепции, се използват за определяне на влага
в различни строителни материали. Този метод за измерване предвижда много точни резултати.

CM метод – Калциево-карбиден
измервателен метод

Оценка на влагата / Метод "Дарр"

Калциево-кабидният измервателен метод е базиран на химична
реакция, при която изследваният строителен материал (1)
се тества за влажност в затворен под налягане съд (2).

1

2

Газ ацетилен
Калциев карбид
Неръждаеми сачми
за разбиване
Проба от тествания
материал

103°C

Deep Scan max. 30  mm

700,0g – 640,0g = 60,0g

60,0g
= 9,38%
640,0g

Измерване без нараняване MoistureMasterCompact Plus
MoistureMasterCompact Plus показва сравнителните стойности
в CM% с помощта на ненараняващ, електронен измервателен метод.

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

7

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Измерване на влага

Преглед

MoistureMaster
Compact Plus

DampFinder
Compact Plus

DampMaster
Compact Plus

MultiWet-Master
Compact Plus

Капацитивен

Съпротивление

Съпротивление

Съпротивление
+ Капацитивен

56 типа
дървесина *

2 групи дървесина
със
102 типа дървесина
с таблица *
или с приложението
MeasureNote

3 групи дървесина
със
108 типа дървесина
с таблица *
или с приложението
MeasureNote

3 групи дървесина със
108 типа дървесина
с таблица *
или с приложението
MeasureNote
+ 2 групи дървесина,
разделени на меко/
твърдо дърво

Строителни материали /
процентно тегло

6 строителни
материали
аериран бетон,
анхидритова мазилка,
бетон, гипсова мазилка,
тухли от гипс и варовик,
циментова мазилка

6 строителни
материали
с таблица *
или с приложението
MeasureNote

Строителни материали /
СМ процент

6 строителни
материали
анхидритова мазилка,
циментова мазилка

Методи на измерване

Тип дървесина

Режим "Индекс" /
Режим „Индекс“ ZOOM
Индикатор влага
(сухо/мокро)
Стайна температура /
измерване точка на конденз
Системно меню / 25 езика

8 строителни
8 строителни
материали
материали
интегрирани ***,
интегрирани ***,
23 добавени
23 добавени
строителни материали строителни материали
с таблица **
с таблица **
или с приложението
или с приложението
MeasureNote
MeasureNote
2 строителни материали
(Капацитивен)
анхидритова мазилка,
циментова мазилка с
приложението MeasureNote

•/•

•/–

•

•/–

•/•

•

•
•

•

* Дървесни видове
бор, бреза, бряст, бук, дуглазия, дъб, елша, кедър, липа, лиственица, махагон америк., смърч, тиково дърво, явор, ясен
** Строителни материали
Азбестово циментови плочи, Варовик, Варов разтвор, Вкаменено дърво / ксилолит, Газобетон / Ytong PPW4 / обемна плътност 0,55, Гипс,
Гипсова замазка, Дървесно-циментова замазка, Замазка Elastizell, Изрезки / мека дървесина с пробивна сонда, Мек талашит / битуми,
Плоча от свързани с цимент дървесни частици, Плочи MDF, Плочи Permoxx, Полистирен / стиропор, Сено / лен, Слама / жито, Строителство
с дървени лепени конструкции / смърч / Picea abies Karst., Тухли / керемиди, Циментова замазка ARDURAPID, Циментова замазка с битумна добавка,
Циментова замазка с полимерна добавка, Циментов разтвор ZM 1:3
*** Строителни материали
анхидритова мазилка, бетон C12/15, бетон C20/25, бетон C30/37, гипсова мазилка, тухли от гипс и варовик,
= В наличност
аериран бетон, циментова мазилка

•

CONNECTION

Безплатно приложение
MeasureNote

3,4%

gypsum plaster

Мултифункционално приложение
за уредите на Laserliner с интегриран
Bluetooth за бърз трансфер на данни

Измерващо и документиращо
приложение за смартфони и таблети
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	 Съхранява измерените данни на едно място с локализация.
	 Вмъква забележки в снимките
	 Изпраща снимките на работния обект
с измерените стойности чрез email, WhatsApp и др.
	 Директна връзка към инструкциите за употреба
	 Автоматична гласова функция за измерените стойности.
	 Директна връзка към инструкциите за употреба
	 Калкулатор
	 Бележник за важни детайли
	 Интегрирани таблици с материали при измерване на влага
	 Езици: DE, EN, NL, DA, FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO, JA

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Измерване на повърхностна и вътрешна влага
MoistureMaster
Compact Plus

Deep Scan
max. 30  mm

Професионално измерване на влага, бързо
и без нараняване на измерваната повърхност
с Bluetooth интерфейс
– Режим CM за оценяване на анхидридна и циментова
замазка в CM% ( сравним с СM метод)
– Капацитивен метод за измерване на влага в различни
материали, без тествания материал да бъде наранен.
– Избор от 62 характеристики на материала:
56 дървесни вида и 6 типа строителни материали
(аериран бетон, анхидритова мазилка, бетон,
гипсова мазилка, тухли от гипс и варовик,
циментова мазилка)
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Index-Zoom – Бързо локализиране на влага в плътни
строителни материали
– Бързо локализиране на влагата: Могат да бъдат
направени сравнителни измервания в Режим "Индекс",
за да се открие увеличаване или намаляване на
влагата, базирано на неутрална таблица.
– LED индикаторът сухо/мокро показва незабавно
измерване на съдържанието на влага в тествания
материал.
– Системно меню на 25 езика
– Осветен, прегледно подреден дисплей

Капацитивно измерване Точност (абсолютна):
Дърво:
± 2%
Строителни материали: ± 0,2%

В комплекта: MoistureMaster Compact Plus, батерия, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.334A

4 021563 699865 2

Wet Alarm

9V

DampFinder
Compact Plus
HOBO

Универсално устройство за замерване
на влага в дърво и строителни материали
с Bluetooth интерфейс
– За измерване на влага в строителни
и дървени материали
– 2 групи дървесина със 102 дървесни вида,
8 вида строителни материали и универсален
индекс режим
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Интегрирани таблици с материали
в приложението MeasureNote
– Цифров дисплей на измерените стойности
и температурата на околната среда
– Здрав, ергономичен дизайн с гумирана обвивка
– Осветен, прегледно подреден дисплей

Измерване на съпротивление Точност (абсолютна):
± 1% (5%…30%) / ± 2% (<5% и >30%)
Дърво:
Строителни материали: ± 0,15% (0%...10%) / ± 1% (>10%)

В комплекта: DampFinder Compact Plus, защитна капачка
с тестваща функция, батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.016A

4 021563 705030 5

4x
AAA

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

9

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Измерване на вътрешна влага
DampMaster
Compact Plus

Професионален тестов инструмент за
измерване на влага в дърво, мазилки и строителни
материали с Bluetooth интерфейс
– 3 групи дървесина със 108 дървесни вида,
31 вида строителни материали и универсален
индекс режим
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Интегрирани таблици с материали
в приложението MeasureNote
– Индикаторът мокро/сухо изчислява и интерпретира
измерването в зависимост от конкретния материал.
– Устройството е адаптирано към температура
на материала, който се измерва
– Здрав, ергономичен дизайн с гумирана обвивка
– Осветен, прегледно подреден дисплей

Измерване на съпротивление Точност (absolute):
± 1% (5%…30%) / ± 2% (<5% и >30%)
Дърво:
Строителни материали: ± 0,15%

В комплекта: DampMaster Compact Plus, защитна капачка
с тестваща функция, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.321A

4 021563 699858 2

4x
AAA

DampMaster Compact
Pro

DampMaster Compact Pro
MULTI MATERIAL DRY-WET INDICATOR
FOR PROFESSIONAL APPLICATIONS
DE

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät

PL

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät

FI

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

PT

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten
EN

NL

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten
Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät

mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten
Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät

SV

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät

FR

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

NO

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

ES

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

TR

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

IT

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

RU

Professionelles Holzund Baufeuchtemessgerät
mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

DA

mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

DampExtension
Compact Set

Професионален влагомер с Bluetooth интерфейс
за определяне на влага в дърво, гипс и строителни
материали – в комплект с DampExtension Compact set
– Описанието на продуктите е същото като
на DampMaster Compact Plus
– С дълбочинни електроди DeepElectrodes Compact
и присъединителен кабел ExtensionCable

В комплекта: DampMaster Compact Plus, защитна капачка
с тестваща функция, DampExtension Compact set:
дълбочинни електроди с удължител, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.325A

4 021563 696468 2

ПЕ

210 mm

4x
AAA

DampExtension Compact set
Дълбочинни електроди, подходящи за различни
приложения като изолационни материали,
минерални или хомогенни строителни материали,
многопластови стени и тавани и др.

По избор:
Аксесоари HammerProbe Compact
Външен електрод,
подходящ за използване на твърда
дървесина и меки строителни материали
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mit zusätzlichen Tiefenelektroden
und Bluetooth®-Schnittstelle zur
Übertragung der Messdaten

MEASURENOTE APP

4

LONG ELECTRODES
FOR MOISTURE
MEASUREMENT

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Анализ и измерване на влага и конденз в строителството
MultiWet-Master
Compact Plus

Повърхностно сканиране и прецизно точково
измерване на влага. Определяне на атмосферни
условия в закрити помещения и Bluetooth
интерфейс.
– 2 метода на измерване: съпротивление, капацитивен
(без нараняване на повърхността на материала)
– Измерване на съпротивление:
3 групи дървесина със 108 дървесни вида,
31 вида строителни материали и универсален
индекс режим
– Капацитивно измерване:
2 групи дървесина, разделени на меко и твърдо дърво
и универсален индекс/индекс мащаб режим
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Интегрирани таблици с материали
в приложението MeasureNote
– Външен сензор за измерване на околната температура,
относителната влажност и определяне на точка
на конденз
– Индекс функции за оптимален анализ на различни
категории материали (строителни материали, дърво,
композитни материали)
– Програмируем, 12-позиционен сухо/мокро LED
индикатор за бърза оценка
– Осветен LC дисплей

Точност (абсолютна):
Измерване на съпротивление
Дърво:
± 1% (5%…30%)
± 2% (<5% и >30%)
Строителни материали: ± 0,15%
Капацитивно измерване
Дърво:
± 2%
Измерване на околна температура и влажност
± 2°C (-10°C…60°C)
± 3% (20%…90%)

В комплекта: MultiWet-Master Compact Plus, защитна капачка
с тестваща функция, батерия, калъф
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.390A

4 021563 694440 2

Deep Scan
max. 30  mm

ПЕ

9V

MultiWet-Master
Inspection set (1)
pack_MultiWet_Master_Inspection_Set_Rev17W48.indd 1

28.11.17 10:02

DampExtension
Compact Set

Професионален комплект за измерване на влага MultiWet-Master Compact Plus с
DampExtension Compact set и ThermoSpot Plus
– Описанието на продуктите е същото като
на MultiWet-Master Compact Plus
и ThermoSpot Plus на стр.16

В комплекта: MultiWet-Master Compact Plus, ThermoSpot Plus,
DampExtension Compact set: дълбочинни електроди с удължител,
батерии, куфар

MultiWet-Master
Compact Plus

2

9V

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.092A

4 021563 687893 2

ThermoSpot Plus

ПЕ

Laser
650 nm

2

2x
AAA

1

3

MultiWet-Master Compact Plus –
3 сензора в едно измервателно устройство
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УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Измерване на влажност и конденз

ВЪТРЕШНИЯ КЛИМАТ

ДЪЛГОСРОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ

WAREHOUSE

50%
23°C
12°C
ВРЕМЕ
JAN

APR

JUL

OCT

DEC

CELLAR

50%
23°C
12°C
ВРЕМЕ
СЕДМИЦА 1

Включва софтуер
Продължителни измервания
за прецизен анализ на PC

С2

С3

50%
23°C
12°C
ДЕН

Относителна
влажност на
въздуха

Повърхностна температура < Температура в точката на конденз = Кондензираща влага

23

10.11.18 12.11.18
CONNECTION

10,2°C

12,1°C

Безплатно риложение
MeasureNote
Мултифункционално
приложение за уредите
на Laserliner с интегриран Bluetooth

12

С6

USB

USB

Прецизна технология

13,4°C

С5

BEDROOM

	 Сваля записите с дата и час за оптимално точна оценка
	 Представя данните като списък или диаграма
	 Специфични настройки за измерванията
	 Запаметява и отпечатва резултатите
	 Съвместим с Windows

23

С4
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НОЩ

Температура
на околната
среда

ДЕН

ВРЕМЕ

Точка на конденз
само ClimaData Box

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

Измерване на влажност и конденз
ClimaData Stick
HOBO

Електронен влагомер за дългосрочни
и в реално време измервания на околна
температура, влажност и анализ на РС
– Измерване в температурен диапазон (-40 °C...70 °C)
– С алармена функция
– USB интерфейс за анализ на PC
– Памет на данните с дата и час
Обхват на измерване температура на околната среда: -40 °C...70 °C
Точност:
± 1°C (-10%rH...40%rH)
Относителна влажност на въздуха: 0%rH...100%rH
Точност:
± 3%rH (40%rH...60%rH)
В комплекта: ClimaData Stick, софтуер, със стойка,
защитна капачка, батерия, калъф
DATA
LOGGING

USB

ClimaData Box
HOBO

Електронен влагомер за дългосрочни измервания
на околна температура, влажност и точка
на конденз с анализ на РС
– Измерване в температурен диапазон (-40 °C...70 °C)
– Електронен дисплей с мин./макс. стойности
– С алармена функция
– USB интерфейс за анализ на PC
– Памет на данните с дата и час
– Система против кражба

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.027A

4 021563 700295 2

USB

ПЕ

1x
3,6 V Li

Koffer_ClimaDataBox_IML_Rev18W28_print.indd 1

12.07.18 08:15

Обхват на измерване температура на околната среда: -40 °C...70 °C
Точност:
± 1°C (-10%rH...40%rH)
Относителна влажност на въздуха: 0%rH...100%rH
Точност:
± 3%rH (40%rH...60%rH)
Точка на конденз:
-40 °C...70 °C
Точност:
± 2°C (40%rH...100%rH)
В комплекта: ClimaData Box, софтуер, USB кабел, със стойка,
батерия, калъф

DATA
LOGGING

USB

CondenseSpot XP

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.031A

4 021563 665006 2

USB

ПЕ

1x
3,6 V Li

°C

HOBO

Обхват на измерване
инфрачервена температура:
Точност:

По избор
ThermoSensor
Air / Tip / Touch /
Clamp

Професионален измервателен уред за влага/
температура за локализиране на термомостове
и конденз, с Bluetooth интерфейс
– Локализира термомостове и появата
на кондензираща влага чрез визуализация на
точката на оросяване
– Измерване в температурен диапазон (-40°C…800°C)
– Емисионен коефициент: 0,01…1,0 (регулируем)
с бърз избор на 5 емисионни коефициента
– 8-точков лазерен кръг определя точно
измерваната зона
– Функции Min/Max/AVG/Dif : Визуализира
се най-ниската, най-високата, средната
или амплитудната стойност на измерване.
– Аларма в цвят: Визуализация на термомоста
в цвят на дисплея.
– Връзка за К-тип температурен сензор
– Функция памет: 50 стойности
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Индикация на конденза чрез „БАР” диаграма
– Обектив 30:1
– Осветен мултифункционален дисплей

-40°C…800°C
± (1°C + 0,1°C / 1°C) (-40°C…0°C)
± 1°C или ± 1% която стойност
		
е по-голяма (0°C…33°C)
		
± 2°C или ± 2% която стойност
		
е по-голяма (>33°C)
Температура на околната среда/
температура на „влажния“
термометър:
20°C…65°C
Точност:
± 1°C (0°C…50°C)
		
± 2,5°C (<0°C и >50°C)
Относителна влажност
на въздуха:
1%…99%
Точност:
± 3% (20%…80%)
		
± 5% (<20% и >80%)
Точка на конденз:
-50°C…50°C
Точност:
± 1,5°C (41%rH…95%rH)
		
± 2°C (31%rH…40%rH)
		
±2,5°C (20%rH…30%rH)
Контактна температура тип K: -30°C…1372°C
Точност:
± 1°C или ± 1%
		
която стойност е по-голяма
В комплекта: CondenseSpot XP, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.047A

4 021563 698936 2

Laser
650 nm

ПЕ

2
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1/4“

2x
AA
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Инструменти за измерване
на температура
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

Контактно и безконтактно измерване на температура

ThermoMaster

(1)

Дигитален термометър с контактна термо двойка за употреба в лабораториите и индустрията
– Широк диапазон на температурно измерване:
-50°C до 1300°C
– Двойни К-тип входове за термодвойката за директно
диференцирано отчитане на две температури
– Две гъвкави термодвойки за широко приложение
в индустрията
– Макс. -функцията определя кога са надвишени
пределните стойности посредством удължени
измервателни процедури
– Разгъваща се основа за лабораторна употреба
– 1/4" стойка за приспособяване в стационарни ситуации
– Добре защитен с гумена обшивка
– Осветен, прегледно подреден дисплей

Обхват на измерване: -50°C…1300°C
точност: ± 0,5% от стойността на показанието ± 1°C (0°C…1000°C)
± 0,8% от стойността на показанието ± 1°C (1000°C…1300°C)
± 2°C (-50°C…0°C)
Обхват на измерване К-тип температурен сензор: -50°C…200°C
точност: ± 2,5°C (-50°C…200°C)

В комплекта: ThermoMaster, 2x К-тип температурен сензор,
батерия, куфар
По избор
ThermoSensor
Air / Tip / Touch /
Clamp

ThermoSensor
Air / Tip / Touch

1/4“

9V

K-тип температурен сензор –
ThermoSensor Air за измерване на температурата
на въздуха и газовете и
ThermoSensor Tip за поставяне в меки материали
с голяма плътност и гъстота
ThermoSensor Touch - като контактна сонда
за твърди основи
– Дължина на сензора: 165 мм
– Топлинно- устойчива дръжка
– Клас на точност 2
– ThermoSensor Air: Температурният сензор е защитен
от метална обшивка (ø 6,5 мм)
За ThermoMaster, ThermoSpot XP, CondenseSpot XP,
MultiMeter XP и ClampMeter XP

ThermoSensor Clamp
HOBO

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.035A

4 021563 676293 2

2x

Обхват на измерване: ThermoSensor Air / Tip: -50°C…800°C
ThermoSensor Touch: -50°C…400°C

В комплекта: ThermoSensor, разтегаем спираловиден кабел
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

Air 082.035.1

4 021563 676309

Tip 082.035.2

4 021563 676316

2

Touch 082.035.4 4 021563 688111

2

2

К-тип температурен сензор
с топлоустойчива ръкохватка
– Температурен сензор за метални тръби с диаметър
от 6 до 35 мм (1/4"…3/8")
– Измерване в температурен диапазон: -40°C…100°C
– Силен захват за безопасно и сигурно монтиране
– Дълъг кабел, подходящ за комплексни инсталации
За ThermoMaster, ThermoSpot XP, CondenseSpot XP,
MultiMeter XP и ClampMeter XP

Обхват на измерване: -40°C…100°C
точност:
± 2,5°C

1,5 m

В комплекта: ThermoSensor Clamp
max.
35 mm

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.438A

4 021563 706235 2
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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

Инфрачервено измерване на температура
ThermoSpot Plus

Безконтактно инфрачервено измерване
на температура с вграден лазер
– Безконтактният измервателен метод е идеален за
измерване на температурата на труднодостъпни
и опасни места като движещи се машинни части
или електрически инсталации.
– Измерване в широк температурен диапазон
(-38°C…600°C)
– Емисионен коефициент: 0,01…1,0 (регулируем)
–8-точков лазерен кръг определя точно
измерваната зона
– Макс-Read: Най-високата измерена стойност
се показва на дисплея по време на измерването.
– Обектив: 12:1
– Осветен дисплей

°C
Обхват на измерване
инфрачервена температура:
Точност:
		
		
		

-38°C…600°C
± 2°C + 0,05°C / градус
(-38°C…0°C)
± 2°C или ± 2% която стойност
е по-голяма (0 °C…600 °C)

В комплекта: ThermoSpot Plus, батерии, калъф за колан

Laser
650 nm

2

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.042A

4 021563 688081 2

2x
AAA

ThermoSpot XP

°C

HOBO

50:1
Инфрачервен термометър за прецизно измерване
на повърхностна температура в широк спектър
с Bluetooth интерфейс
– Безконтактният измервателен метод е идеален за
измерване на температурата на труднодостъпни
и опасни места като движещи се машинни части
или електрически инсталации.
– Измерване в широк температурен диапазон
(-40°C…1500°C)
– Обектив 50:1
– Емисионен коефициент: 0,01…1,0 (регулируем)
с бърз избор на 5 емисионни коефициента
– 8-точков лазерен кръг определя точно
измерваната зона
– Функции Min/Max/AVG/Dif : Визуализира
се най-ниската, най-високата, средната
или амплитудната стойност на измерване.
– Аларма в цвят: Отклоненията от предварително
зададен температурен диапазон се визуализират
в цвят на дисплея.
– Връзка за К-тип температурен сензор
– Функция памет: 50 стойности
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Осветен мултифункционален дисплей

Laser
650 nm

ThermoInspector

ПЕ

2

Обхват на измерване
инфрачервена температура:
Точност:
		
		
		
		
Контактна температура тип K:
Точност:
		

По избор
ThermoSensor
Air / Tip / Touch /
Clamp
В комплекта: ThermoSpot XP, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.043A

4 021563 698929 2

K-Type Input

1/4“

Професионален мултисензорен термометър за
контрол на хигиената в хранително-вкусовата
промишленост в съответствие с насоките на НАССР
и съответните температурни спецификации.
– Прецизен инфрачервен термометър за повърхностно
измерване, осигуряващ безконтактен и хигиеничен
метод за определяне на температурите, подходящи
за съхранение и обработка.
– Уред със сгъваема сонда за бързо температурно
измерване с малък диаметър на проникване
и дълбочина до 80мм
– Двуцветен LC дисплей с аларма
– Включва най-важните точки на температурата при
охлаждането и обработката на храна
– Двойно лазерно насочване

-40°C…1500°C
± (1°C + 0,1°C / 1°C) (-40°C…0°C)
± 1°C или ± 1% която стойност
е по-голяма (0°C…33°C)
± 2°C или ± 2% която стойност
е по-голяма (>33°C)
-30°C…1372°C
± 1°C или ± 1%
която стойност е по-голяма

ПЕ

2x
AA

Обхват на измерване: -60°C...350°C
точност IR:
± 1,0°C + 0,1°C / градус (< 0°C)
± 1,0°C (0°C…15°C)
± 0,6°C (15°C…35°C)
± 1,0°C (35°C…65°C)
± 1,5% (> 65°C)
Точност на сондата:
± 1,0°C (< -5°C)
± 0,5°C (-5°C…65°C)
± 1,0% (> 65°C)

В комплекта: ThermoInspector, батерии

Laser
650 nm

16

2

IP 54

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.037A

4 021563 699001 2

2x
AAA
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Термокамери
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ТЕРМОКАМЕРИ

Термо-визуализация и температурен анализ

Директен анализ на място
Оценка на мащаба
Незабавен визуален контрол
Строителна индустрия, отоплителни системи и ВиК сектор
– Етажно и стенно отопление
– Анализ на отоплителни клапани и системи
– Откриване на слаби места в изолацията

Индустрия
– Открива зараждащи се щети на валове, лагери и движещи
се части на машини
– Проверка на детайли, шприцформи и слаби места в материали

Електротехника
– Локализират претоварени предпазители и електрически вериги
– Предпазват от прегряване
– Оптимизация на температурно разпространение

Температурен анализ на хора и животни
– Температурен скрининг при инфекциозни заболявания
– Приложение в хранително-вкусовата промишленост
– Анализ и мониторинг в животновъдството и съоръженията за угояване

Преглед
ThermoCamera Compact
Plus / Pro

ThermoCamera Connect

Термо сензори,
9 Hz, 8-14 μm

220 x 160 пиксела,
неохлаждаем
микроболометър,
9 Hz, 8-14 μm

40° x 40° (FOV),
Стандартен фокус
0,5 - 5 м

27° x 35° (FOV),
Стандартен фокус
0,5 - 20 м

17° x 17° … / 19° x 25° (FOV),
3,78 … / 2,78 mrad (IFOV),
Регулируем фокус
0,5 - 10 м / 0,5 - 30 м

33° x 24° (FOV),
3,33 mrad (IFOV),
Ръчен фокус, 0,3 м мин.

NETD 0,1°C @ +30°C

NETD 0,07°C @ +30°C

NETD 0,1°C @ +30°C

NETD 0,08°C @ +30°C

-20…250°C

-20…350°C

-20…150°C,
0...350°C

-20°C…150°C,
0°C…400°C

± 2°C или ± 2%
от измерената стойност

± 2°C или ± 2%
от измерената стойност

± 2°C или ± 2%
от измерената стойност

± 2°C или ± 2%
от измерената стойност

Режим на картината

Инфрачервено изображение

Инфрачервено изображение,
Дигитално изображение,
MIX изображение

Инфрачервено изображение,
Дигитално изображение,
MIX изображение

Инфрачервено изображение,
Дигитално изображение, картина
-в- картината, MIX изображение

Аналитична функция

Цветова гама, анализ
Цветова гама, анализ
Цветова гама, анализ
Цветова гама, анализ
в реално време (Измервателни
в реално време (Централна
в реално време (Централна
в реално време (Централна точки, -линии, -площи за отчитане,
измервателна точка, топло/
маркировка топла/студена точка),
измервателна точка, топло/
измервателна точка, топло/
студено точкови маркировки),
изотермична функция,
студено точкови маркировки) студено точкови маркировки)
температурна аларма
температурна аларма

Измервателен метод

IR оптика

Термична чувствителност
Обхват на измерване
Точност

80 x 80… / 120 x 160 пиксела,
неохлаждаем микроболометър,
25 Hz, 8-14 μm

160 x 120 пиксела,
неохлаждаем
микроболометър,
50 Hz, 8-14 μm

Емисионен коефициент

0,01...1,00

0,01...1,00

0,01...1,00

0,01...1,00

Снимка /видео функция

•/–

•/–

• (Външен) / – / –

• (Вътрешен) / – / •

•/•
•
• (Външен) / • / –

•/•
•
• (Външен) / • / –

Инчов цветен TFT

Инчов цветен TFT

Инчов цветен TFT

Цветен TFT
сензорен дисплей

2

2

Аудио функция
Памет / USB / WLAN
Дисплей
Лазерен клас

•
•

Сменяем обектив
CustomApps

• = В наличност
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Термо-визуализация
ThermoVisualizer Plus

Визуализация на температурните криви за
използване в строителството, електротехниката,
промишлеността и термодиагностика на хора
в компактен дизайн
– Цветен дисплей 2,8" с висока резолюция
– Висококачествен сензор позволява бързи и лесни
измервания за оценка на температурни профили
– Широк обхват на измерване от -20°C…250°C
– Регулируем излъчвателен обхват от 0,01 до 1,0 за
прецизно измерване на свойствата на материалите
– Централна измервателна точка за температурен анализ
и допълнителни топло/студено точкови маркировки
– Измерени данни за всяко изображение
– Избираеми стандартни цветни палети:
IRON, RAINBOW, Висок контраст и Сиво
– Съхранение на информацията на подменяема
Микро SD карта

Инфрачервен сензор:
IR оптика:
FOV:
Фокус:
Термична чувствителност:
Измервателен обхват:
Точност:
Дисплей:
Режим на картината:
Формат:
Памет:
Свързване:
Други характеристики:

Термо сензори, 9 Hz, 8-14 μm
Инфрачервени лещи
40° x 40°
Стандартен фокус 0,5 - 5 м
NETD 0,1°C @ +30°C
–20°C…250°C
± 2°C или ± 2% от измерената стойност
2,8-инчов цветен TFT
Инфрачервено изображение
JPEG формат до 40.000 снимки
Микро-SD карта до 8 GB
Micro-SD
Избор от 4 езика

В комплекта: ThermoVisualizer с гумиран корпус, софтуер за бърз анализ,
4 GB микро-SD карта, батерии, куфар

DISPLAY

2,8“

REC

TFT

jpg

colour

IP 54

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.073A

4 021563 692712 1

4x
AA

ThermoCamera Connect
HOBO

Компактна термовизионна камера с приложение
в строителството, електротехниката и
машиностроенето с WLAN интерфейс
– Цветен дисплей 3,2" с висока резолюция за обективна
оценка и анализ на температурните условия
– Висококачествен сензор с 220 х 160 пиксела
резолюция позволява бързи и лесни измервания
за оценка на температурни профили
– Широк обхват на измерване от -20°C…350°C
– Регулируем излъчвателен обхват от 0,01 до 1,0
или избор от таблица с материали
– Анализ в различни режими на изображението на цял екран: инфрачервено / цифрово изображение,
MIX изображение: Добавяне на инфрачервен /
цифров образ
– Централна измервателна точка за температурен анализ
и допълнителни топло/студено точкови маркировки
– Избираеми стандартни цветни палети:
SPECTRUM, IRON, COOL, WHITE, BLACK
– Трансфер на данни и контрол чрез WLAN
с визуализация на инфрачервения образ
в реално време
– Лесна за употреба, благодарение на удобните
меню-бутони

Инфрачервен сензор:
Разделителна способност:
IR оптика:
FOV:
Фокус:
Термична чувствителност:
Измервателен обхват:
Точност:
Дисплей:
Режим на картината:
Цифрова камера:
Формат:
Памет:
Вход:
Свързване:
Други характеристики:

Неохлаждаем микроболометър, 9 Hz, 8-14 μm
220 x 160 пиксела		
Висококачествени инфрачервени лещи
27° x 35°
Стандартен фокус 0,5 - 20 м
NETD 0,07°C @ +30°C
–20°C…350°C
± 2°C или ± 2% от измерената стойност
3,2-инчов цветен TFT
Инфрачервено изображение,
Дигитално изображение, MIX изображение
Резолюция 640 x 480 пиксела
JPEG формат
Вградена SD памет
(повече от 20 000 снимки)
WLAN
Micro-USB (зареждане)
Избор от 9 езика

Очаквайте скоро.
В комплекта: ThermoCamera Connect, литиево-йонен акумулаторен
пакет с адаптор/зарядно устройство вкл. международни адаптори,
USB кабел за зареждане, куфар

IP 192.168.230.1
IR-SENSOR
220 x 160
pixel

DISPLAY

3,2“

colour

TFT

CAMERA

640 x 480
pixel

REC

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.086A

4 021563 706730 1

ПЕ

IP 54

jpg
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Температурен анализ
ThermoCamera
Compact Plus

Компактна термокамера с приложение
в строителството, електротехниката
и машиностроенето
– Цветен дисплей 2,8" с висока резолюция за обективна
оценка и анализ на температурните условия
– Инфрачервен сензор с 80 х 80 пиксела резолюция
и фокусни инфрачервени лещи за детайлен
и разнообразен анализ на изображението
– Широк измервателен обхват от -20°C…350°C
– Регулируем диапазон на излъчване от 0,01 до 1,0
или избор от таблица с материали
– Анализ в различни режими на изображението на цял екран: инфрачервено / цифрово изображение,
MIX изображение: Добавяне на инфрачервен /
цифров образ
– Избираеми стандартни цветни палети:
IRON, RAINBOW, Сиво, Сиво-INV
– Централна измервателна точка за температурен анализ
и допълнителни топло/студено точкови маркировки
– Корекция на измерената стойност за околната
и отразената температура за лесно компенсиране
на грешките
– Съхранение на информацията на подменяема
Микро SD карта
– Вграден USB 2.0 PC интерфейс за безпроблемен
обмен на данни и допълнителна функция PC камера

Инфрачервен сензор:
Неохлаждаем микроболометър, 25 Hz, 8-14 μm
Разделителна способност: 80 x 80 пиксела
IR оптика:
Инфрачервен обектив Germanium
FOV:
17° x 17°
Пространствена разделителна способност: 3,78 mrad (IFOV)
Фокус:
Регулируем 0,5 - 10 м
Термична чувствителност: NETD 0,1°C @ +30°C
Измервателен обхват:
-20…150°C, 0...350°C
Точност:
± 2°C или ± 2% от измерената стойност
Дисплей:
2,8-инчов цветен TFT
Режим на картината:
Инфрачервено изображение, Дигитално 		
изображение, MIX изображение
Функции на изображението: 1-32x цифрово увеличение
Цифрова камера:
Резолюция 1.280 x 960 пиксела
Формат:
JPEG формат, MPEG-4 стандарт (30 Hz),
макс. 1280 x 960 пиксела,
Памет:
Микро-SD карта до 16 GB
Вход:
Mini-USB / USB 2.0
Свързване:
Micro-SD, Видео (HDMI), Аудио,
микрофон/слушалки
Други характеристики: Избор от 7 езика, Бяла LED светлина,
осветяване на обекта

В комплекта: ThermoCamera Compact Plus, софтуер за бърз анализ,
литиево-йонен акумулаторен пакет с адаптор/зарядно устройство вкл.
международни адаптори, USB кабел, видео кабел, слушалки,
8 GB микро-SD карта с адаптор, 1/4” адаптор за тринога, куфар

С радиометричен софтуер
IR-SENSOR
80 x 80
pixel

ThermoCamera
Compact Pro

Описанието на продуктите е същото като на
ThermoCamera Compact Plus
– Инфрачервен сензор с 120 х160 пиксела резолюция
и фокусни инфрачервени лещи за детайлен
и разнообразен анализ на изображението.

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.083A

4 021563 692729 1

IR оптика:
Инфрачервен обектив Germanium
FOV:
19° x 15°
Пространствена разделителна способност: 2,78 mrad (IFOV)
Фокус:
Регулируемегулируем 0,5 - 30 м
В комплекта: ThermoCamera Compact Pro, софтуер за бърз анализ,
литиево-йонен акумулаторен пакет с адаптор/зарядно устройство вкл.
международни адаптори, USB кабел, видео кабел, слушалки,
8 GB микро-SD карта с адаптор, 1/4” адаптор за тринога, куфар

IR-SENSOR
120 x 160
pixel

DISPLAY

2,8“

colour

TFT

ZOOM
32x

CAMERA

1.280 x 960
pixel

Laser
635 nm

2

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.084A

4 021563 694396 1

REC

jpg/mp4
USB

ПЕ

IP 54

USB

1/4“

Радиометричен софтуер - измерва
и адаптира цветовите стойности
Пикселите на картината могат да
бъдат професионално обработени за
постигане на съпоставими изображения.
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Температурен анализ
ThermoCamera-Vision

(1)

26,3°C

5,2°C

Универсална термокамера с висока резолюция
за професионални приложения в строителството,
фотоволтаици, електротехника и машиностроене
– Голям, с висока резолюция 3,5-инчов цветен дисплей
със сензорен екран за директен контрол и анализ
– 160 х 120 пиксела инфрачервен сензор със сменяем
обектив (опция) позволяващ подробен
и разнообразен анализ на изображението
– 50 кадъра в секунда високоскоростен инфрачервен
сензор, подходящ за бързи и динамични процедури
– Широк обхват на измерване от -20°C…400°C
– Бърза настройка: Оптимална настройка на
измервателния обхват от директен бутон
– Анализ в различни режими на изображението на цял екран: Инфрачервено изображение /Дигитално
изображение
Картина-в-картината: инфрачервено / цифрово
изображение, цифрово / инфрачервено изображение,
MIX изображение: Добавяне на инфрачервен /
цифров образ и функция за маркиране
– Стандартни цветови гами, Специфични цветови гами,
свободно дефинирани от потребителя цветове.
– Корекция на измерените стойности за околната
температура и температурата на компенсация,
в зависимост от относителната влажност
и разстоянието на измерване
– Разширен анализ в реално време:
3 измервателни точки, 2 измервателни линии
(хоризонтална / вертикална),
3 измервателни зони (с мин./макс./AVG изчисление)
– Автоматично маркиране топла / студена точка
и изотермична функция
– Съхранение на информацията на подменяема
Микро SD карта
– Изображения и видео записи за документиране
с допълнителен запис на глас и текстови бележки
– Вграден USB 2.0 PC интерфейс за пренос на данни
и допълнителни функции за РС камера

Сензорен
екран

С радиометричен софтуер
IR-SENSOR
160 x 120
pixel

DISPLAY

TOUCH
3.5"
TFT

ZOOM
2x

CAMERA

360°

Laser
635 nm

640 x 480
pixel

Инфрачервен сензор:
Неохлаждаем микроболометър, 50 Hz, 8-14 μm
Разделителна способност: 160 x 120 пиксела
IR оптика:
Germanium сменяем обектив
FOV:
33° x 24° / 0,3 м (FOV)
Пространствена разделителна способност: 3,33 mrad (IFOV)
Фокус:
Ръчен фокус, 0,3 м мин.
Термична чувствителност: NETD 0,08°C @ +30°C
–20°C…150°C, 0°C…400°C
Измервателен обхват:
Точност:
±2°C или ±2% от измерената стойност
Дисплей:
3,5-инчов цветен TFT сензорен дисплей
Режим на картината:
Инфрачервено изображение,
Дигитално изображение,
картина -в- картината, MIX изображение
Функции на
1-2x цифрово увеличение, ротация 0° - 360°,
изображението:
на стъпки от 1°
Цифрова камера:
Резолюция 640 х 480 пиксела
Формат:
JPEG формат, 4 MPEG-4 стандарт (30 Hz),
макс. 640 x 480 пиксела
Памет:
Микро-SD карта до 16 GB
ход:
Mini-USB / USB 2.0
Micro-SD, Видео, Аудио,
Свързване:
микрофон/слушалки
Други характеристики: Избор от 7 езика, Бяла LED светлина,
осветяване на обекта

В комплекта: ThermoCamera-Vision, софтуер за бърз анализ,
двоен литиево-йонен акумулаторен пакет с външна зарядна станция,
адаптор/зарядно устройство вкл. международни адаптори, USB кабел,
видео/аудио кабел, микрофон/слушалки, 4 GB микроSD карта
с адаптор, 1/4” адаптор за тринога, предпазен калъф с визьор,
професионален удароустойчив куфар

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.085A

4 021563 684458 1

2

REC

jpg/mp4
USB

ПЕ

IP 65

USB

1/4“

Tехнология

Опция FixPod
155 см

ThermoCamera-Vision

Картина-в-картината:
инфрачервено изображение
с цифрово изображение

QuickRange-Setup
Оптимална настройка
на измервателния
обхват с един бутон

26,3°C

58,6°C

46,3°C

5,2°C

20,3°C

27,1°C

Инфрачервено изображение
с динамична температурна крива

ONE
TOUCH

SETTING

CustomApps
Конфигурация на шаблони
за различни приложения

MIX изображение:
Добавяне на инфрачервен / цифров образ

Standard
Benutzerdef.

CustomColorPalettes
Създайте свои собствени цветови
палитри. Въведете комплексни
настройки бързо и надеждно
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Уреди за обследване на околна среда
и специални измервателни уреди

22

УРЕДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА И СПЕЦИАЛНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

Измерване на светлина, въздушен поток, звук и дебелина на покритие
LuxTest-Master

Професионален инструмент за измерване
интензитета на светлината
– Измерване на интензитета на осветлението в работни
помещения, офиси, обществени сгради и индустрията
– Чувствителен фотодиод с корекция на косинус за широк
ъгъл на измерване на светлината
– Относителна измервателна функция за референция
и сравнително измерване
– Функция за регистриране на бързи промени в нивата
на осветеност
– Функция автоматично задържане
– Автоматична и ръчна промяна на обхвата
– Зануляване
– Измервани променливи:
Lux (lm/м2), foot candle (lm/ft2)
– Мин./макс. дисплей
1/4“

AirflowTest-Master

9V

Професионален анемометър за измерване
на въздушния поток, обемния поток
и скоростта на вятъра
– Вграден сензор за измерване на околната температура,
относителната влажност и изчисляване на точката
на конденз
– USB интерфейс запис на измерената информация
– Софтуер за пренос на данни в реално време
– Голяма работна перка: 65 мм
– Мин./макс. дисплей
– 1/4" трипод конектор за продължителни измервания
– Осветен, практично подреден дисплей с постоянно
видима околна температура и относителна влажност
на въздуха

Обхват на измерване:
20 Lux…200000 Lux
Точност:
± 3% (еталонна лампа при 2.854 K)
Косинус ъглово отклонение
± 2% (30°), ± 6% (60°)

В комплекта: LuxTest-Master, батерия, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.130A

4 021563 680535 2

ПЕ

Обхват на измерване / Точност:
Дебит: 0,80…30 м/s / ± 2%
Температура на заобикалящата среда:
-10...60°C / ± 1,5°C
Относителна влажност на въздуха:
20%...80% / ± 3%
Обхват на измерване:
Въздушен поток: 0…99990 CMM

В комплекта: AirflowTest-Master, софтуер, USB кабел,
батерия, куфар

USB

SoundTest-Master

USB

1/4“

9V

Уред за измерване нивата на шум, със запазване
на данните за дълъг период от време
– Измерване на нивата на шум посредством честотен
филтър съгласно стандартните вълни dB (A) и dB (C)
по IEC 61672 (тип 2)
– Възможност за селектиране на факторите за отчитане
на времето (бързо 125 ms / бавно 1 сек.) за оптимална
адаптация на звуковата динамика
– Функция за дълготрайно записване с капацитет 16.000
точки за запазване или снемане на данните в релано
време на компютър
– Изборен аналогов индикатор за визуална оценка
– Калибриран и настроен съгласно изискванията на
стандарта 94 dB/1 kHz калибратор на нивото на шума
– Чувствителен микрофон с разглобяем протектор за вятър
– Аналогови изходи: DC и AC
– Компютърен софтуер
– Осветен прозрачен дисплей

USB

CoatingTest-Master

REC

REC

USB

1/4“

6x
AAA

Инструмент за измерване дебелината на
покритието на неметални слоеве върху метални
повърхности
– Измерване на дебелината на слоя чрез индукционен
принцип/принцип на вихровия ток
– Измервани покрития : немагнитни покрития
(бои), изолационни покрития (бои, анодирани
покрития) върху цветни метали
– Автоматична идентификация на основния материал
(черни / феромагнитни, цветни)
– Вътрешна памет за 400 измерени стойности
– Едноточкова и двуточкова калибровка
– USB интерфейс за прехвърляне на данните от
измерванията и софтуерна оценка
– Показатели мин./макс./Средно
– Осветен прозрачен дисплей

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.140A

4 021563 680566 2

Обхват на измерване / Точност:
30…130 dB (A,C) / ± 1,5 dB
Честотен обхват:
31,5 Hz…8 KHz

ПРЕДАВАНЕ/ЗАПИС
НА ДАННИ
директно и на РС
В комплекта: SoundTest-Master, USB кабел, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.070A

4 021563 676330 2

Магнитна индукция
Обхват на измерване: 0…1250 μm
Точност: 0…850 μm / (± 3% ± 1 μm), 		
850…1250 μm / (± 5%)
Индукционен принцип
Обхват на измерване: 0…1250 μm
Точност: 0…850 μm / (± 3% ± 1 μm), 		
850…1250 μm / (± 5%)

В комплекта: CoatingTest-Master, калибровъчни референтни
пластини, софтуер, USB кабел, батерии, куфар

ПРЕДАВАНЕ/ЗАПИС
НА ДАННИ
директно и на РС

USB

USB

2x
AAA

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.150A

4 021563 680597 2

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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ВИДЕО КОНТРОЛ

Дигитален ендоскоп

ДИГИТАЛЕН ВИДЕО КОНТРОЛ
Специалните приложения и местата с ограничен достъп изискват иновативни решения с цел
да се осигури оптимално използване. Колкото по-малка и по-стабилна е главата на камерата,
толкова по-разнообразни приложения намира тя - независимо дали се използва от домашния
майстор или в промишлеността.

Прецизна технология

Камера с различни
размери на главата,
за различни приложения

10 m

VideoControl-Snake set
В главата на камерата
са вградени
10 висококачествени
светодиода

EXTRA LONG VIDEO INSPECTION SYSTEM

Преглед

3D

VideoScope
Plus / XXL

VideoFlex G3 /
Micro / XXL / Ultra

VideoInspector 3D

Цветен дисплей

•

•

•

180° ротация на картината

•

•

•

Zoom функция

•

•

•

LED осветяване

•

•

•

Съхранение на данни

•

•

•

Запис на снимки

•

•

•

Запис на видео

•

•

•

TV изход

•

•

HDMI

•

3D функция
Дължина на гъвкавия кабел
Глава на камерата ø
Глава на камерата / IP клас

2,0 м / 5,0 м

1,5 м

1,5 м

5м

10 м

1м

9 мм

9 мм

6 мм

9 мм

9 мм

6 мм

IP 68

Литиево-йонен
акумулаторен пакет
TopClips G3 аксесоари
TopGuide G3 аксесоари

• = В наличност

IP 68

IP 68

•

•

-/

•

•

•

•

•

•

•

= oпция
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ВИДЕО КОНТРОЛ

Дигитален ендоскоп

VideoScope Plus set

Компактна камера за инспекция
с функция запаметяване
– В края на гъвкавия кабел е монтирана камера, която
предава изображението директно на LCD монитор.
– Функция запис на снимки и видео: Записите могат
да се съхраняват на SDHC карта за последваща оценка.
– Форматируема SDHC карта
– Директно прехвърляне на данни към компютър
– Мощно осветяване на обекта, благодарение на 4-те
висококачествени светодиоди
– 1,5-кратна цифрова промяна в стъпки по 10%
– DOF: Фокусна дълбочина 3…7 cм
– Връзка с външен монитор посредством TV-Out изход
– Компактната глава на камерата е достатъчно малка,
за да улесни наблюдението на недостъпни зони.
– Ръчно завъртане на образа до 180° на монитора
– Глава на камерата: ø 9 мм

TopGuide G3

В комплекта: VideoScope Plus 2 м, TopGuide G3, USB/REC кабел,
софтуер, 4 GB микро-SD карта, батерии, куфар

2m

DOF 3…7 cm

VideoScope XXL set

Описанието на продуктите е същото като на
VideoScope Plus с XXLCamera 5 м
– DOF: Фокусна дълбочина 1…6 cм

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.256A

4 021563 691296 2

В комплекта: VideoScope XXL 5 м, TopGuide G3, USB/REC кабел,
софтуер, 4 GB микро-SD карта, батерии, куфар

5m

DOF 1…6 cm

CAMERA

ø 9 mm

26

640 x 480
pixel

LED
LIGHT

IP 68

DISPLAY

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.258A

4 021563 703739 2

320 x 240
pixel

ZOOM
1,5x

ПЕ

REC

USB
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ВИДЕО КОНТРОЛ

Дигитален ендоскоп

TopClips G3

"Clip"
механизъм
за лесно захващане
и отстраняване на
9мм камера

MultiConnectSystem G3
TopGuide G3

VideoFlex G3

1,5 m
DOF 1…6 cm

ø 9 mm
Специален "ръкав" позволява
оптимално плъзгане по неравни
повърхности, напр. замърсени тръби

VideoFlex G3
– Професионална система за визуална и видео
инспекция на труднодостъпни места - в това число
и на големи разстояния
– 1,5-кратна цифрова промяна в стъпки по 10%
– Връзка с външен монитор посредством TV-Out изход
– Функция запис на снимки и видео: Записите могат
да се съхраняват на SDHC карта за последваща оценка.
– Форматируема SDHC карта
– Директно прехвърляне на данни към компютър
– Размер на екрана: 3,5“
– Ръчно завъртане на образа до 180° на монитора
– Огледална функция за коригиране на огледално
обърнати изображения.
– Камерата може да бъде променена в зависимост от
приложението (Аксесоари: камера Flex, XXL,
Micro и UltraCamera G3)
FlexCamera G3 1,5 м
– В края на гъвкавия кабел е монтирана камера, която
предава изображението директно на LCD монитор.
– Мощно осветяване на обекта, благодарение на 4-те
висококачествени светодиоди
– Яркото LED осветяване означава, че камерата може
да осигури ясни неподвижни образи и видео записи
дори когато осветелнието е оскъдно.
– Компактната глава на камерата е достатъчно малка,
за да улесни наблюдението на недостъпни зони.
– DOF: Фокусна дълбочина 1…6 cм

ø 9 mm

VideoFlex G3 Micro

Описанието на продуктите е същото като на
VideoFlex G3 с MicroCamera G3 1,5 м
– DOF: Фокусна дълбочина 1…6 cм

LI-ION BATTERY PACK
В комплекта: VideoFlex G3, FlexCamera G3 1,5 м,
литиево-йонен акумулаторен пакет, адаптор/зарядно устройство
вкл. международни адаптори, USB/REC кабел, софтуер,
4 GB микро-SD карта, видео кабел, TopClips G3, TopGuide G3, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.212A

4 021563 694983 2

В комплекта: VideoFlex G3, MicroCamera G3 1,5 м,
литиево-йонен акумулаторен пакет, адаптор/зарядно устройство
вкл. международни адаптори, USB/REC кабел, софтуер,
4 GB микро-SD карта, видео кабел, куфар

1,5
m
DOF 1…6 cm
ø 6 mm

VideoFlex G3 XXL

Формат на
изображението / видео: JPEG / AVI
Памет (външна):
Поддържа на SDHC карта до макс. 8 GB

Описанието на продуктите е същото като на
VideoFlex G3 с XXLCamera G3 5 м
– DOF: Фокусна дълбочина 1…6 cм

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.211A

4 021563 694990 2

В комплекта: VideoFlex G3, XXLCamera G3 5 м,
литиево-йонен акумулаторен пакет, адаптор/зарядно устройство
вкл. международни адаптори, USB/REC кабел, софтуер,
4 GB микро-SD карта, видео кабел, TopClips G3, TopGuide G3, куфар

5m

DOF 1…6 cm

ø 9 mm

VideoFlex G3 Ultra

Описанието на продуктите е същото като на
VideoFlex G3 с UltraCamera G3 10 м
– DOF: Фокусна дълбочина 1…6 cм

10 m

CAMERA

640 x 480
pixel

LED
LIGHT

IP 68

DISPLAY

EAN-КОД

ПЕ

082.213A

4 021563 698844 2

В комплекта: VideoFlex G3, UltraCamera G3 10 м,
литиево-йонен акумулаторен пакет, адаптор/зарядно устройство
вкл. международни адаптори, USB/REC кабел, софтуер,
4 GB микро-SD карта, видео кабел, TopClips G3, TopGuide G3, куфар

DOF 1…6 cm

ø 9 mm

ПОРЪЧКА NO

320 x 240
pixel

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.210A

4 021563 695003 2

3,5"

ZOOM
1,5x

REC

USB
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ВИДЕО КОНТРОЛ

Индустриален ендоскоп
0°

3D
max.

210°
360°

VideoInspector 3D
HOBO

Професионална система за видео инспекция
с регулируемо-подвижна глава на камерата
– Ръчно 3D управление на титаниевата глава на
камерата, позволяваща контролирано завъртане
до макс. 210°
– В края на гъвкавия кабел е монтирана камера, която
предава изображението директно на LCD монитор.
– Мощно осветяване на обекта, благодарение на 6-те
висококачествени керамични светодиода.
– Яркото LED осветяване означава, че камерата може
да осигури ясни неподвижни образи и видео записи
дори когато осветелнието е оскъдно.
– 4-кратна цифрова промяна в стъпки по 10%
– Връзка с външен монитор посредством HDMI изход
– Функция запис на снимки и видео
– Функция HOLD: задържа картината
– Размер на екрана: 3,5“
– Завърта картината на стъпки от 90°
– DOF: Фокусна дълбочина 2,5…10 cм
– Висококачествено, издръжливо гъвкаво жило
с волфрамово покритие
– Микро USB вход за зареждане на батерията
– Сменяема камера

Формат на
изображението / видео: JPEG / BMP / MP4
Памет (външна):
Поддържа на SDHC карта до макс. 8 GB

LI-ION BATTERY PACK

Сменяема камера

Очаквайте скоро.

ø 6 mm

В комплекта: VideoInspector 3D, MicroCamera 1 м,
литиево-йонен акумулаторен пакет, магнитен държач,
USB кабел за зареждане, HDMI кабел, 8 GB микро-SD карта,
картов четец, отвертка, куфар

1m

DOF 2,5…10 cm

CAMERA
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960 x 720
pixel

LED
LIGHT

IP 68

DISPLAY

720 x 480
pixel

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.270A

4 021563 708208 2

3,5"
TFT

360°

ZOOM
4x

REC

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

ПЕ

Li-Ion

Battery

ВИДЕО КОНТРОЛ

Системи за сграден и инфраструктурен видеоконтрол

Мобилна камера
COLOUR TFT

Камерата може да
бъде лесно заменена
чрез адаптер

5.0" цветен
дисплей и осветени
бутони

PipeControlMobile set

VideoControl-Master
– Модулен, гъвкав индустриален уред за
професионално и ефективно намиране на повреди
в производството и строителството
– Голям, с висока разделителна способност 5,0"
цветен дисплей, силно осветен за подробен анализ
на изображенията
– Интегрирана система за заснемане на изображения
и видео запис
– Съхранение на информацията върху SD карта
– USB 2.0 интерфейс за трансфер на данните
на компютър
– Възможна експлоатация с външен монитор
– Акумулаторна литиево-йонен батерия
– Здрав, водоустойчив дизайн

20 m

DOF 5…60 cm

PipeControlMobile-Camera 20 м
– Леснопреносима мобилна камера
– 25 мм глава на камерата от неръждаема стомана
със сменяем адаптер
– Макара с 20 м кабел,
DOF: Фокусна дълбочина 5…60 cм
– Флексабилна пружина осигурява обратното
навиване в системата
– Регулируемо силно осветяване на обекта,
благодарение на 12-те висококачествени светодиоди
– Стабилен и подсилен захранващ кабел (ø 5,8 мм)
за точно и безопасно насочване на камерата
– С ролков адаптор за тръби > 96 мм

RA 25

> 96 mm

ø 25 mm

VideoControl-Snake set
HOBO

Описанието на продуктите е същото като на
PipeControlMobile set
с VideoControlSnake-Camera 15 м
– 20 мм глава на камерата от неръждаема стомана
със сменяем адаптер
– Макара с 15 м кабел,
DOF: Фокусна дълбочина 2…60 cм
– Регулируемо силно осветяване на обекта,
благодарение на 10-те висококачествени светодиоди
–Подходящ за тръби Ф40 мм с 90° извивка

Формат на изображението:
Bидеоформат:
Памет (външна):
Влага:

JPEG
ASF / 30 кадъра / сек.
Поддържа на SD-карта до макс. 16 GB
Max. 90% относителна влажност
на въздуха (без конденз)

СНИМКА -/ВИДЕО
ЗАПИС/
РЕДАКТИРАЩА
СИСТЕМА
директно и на РС

В комплекта: VideoControl-Master, PipeControlMobile-Camera 20 м,
USB кабел, софтуер, 4 GB SD карта, адаптор/зарядно устройство вкл.
международни адаптори, AV-кабел, ремък за носене, ролков адаптор,
предпазна леща, CameraProtector 25 мм, опаковано в L-BOXX 238

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

084.121L

4 021563 688364 1

В комплекта: VideoControl-Master, VideoControlSnake-Camera 15 м,
USB кабел, софтуер, 4 GB SD карта, адаптор/зарядно устройство вкл.
международни адаптори, AV-кабел, ремък за носене, опаковано в L-BOXX 238

40 mm

15 m

DOF 2…30 cm

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

084.115L

4 021563 702886 1

VIDEOCONTROL-MASTER

ø 20 mm

640 x 480
pixel

5"
TFT

360°

ZOOM
REC
2x USB

Подходящ за тръби
Ф40 мм с 90° извивка

ПЕ

CAMERA
IP 65

USB

1/4“
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СГРАДЕН
ВИДЕО
КОНТРОЛ
И ВИДЕО КОНТРОЛ, ТЕСТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Системи за сграден и инфраструктурен видеоконтрол
Ролков
адаптор
Rolladapter

RA 25

> 96 mm

RA 31

> 160 mm
Предпазна леща
и Протектор
Глава на камерата с отделен
капак на обектива, за
защита от замърсяване и
външни въздействия

Ролков адаптор
За аксиална (осова)
настройка на PipeControl
камерата в тръби, комини
и вентилационни шахти

PipeControl-LevelFlex
set

30 m

DOF 5…60 cm

VideoControl-Master
– Модулен, гъвкав индустриален уред за
професионално и ефективно намиране на повреди
в производството и строителството
– Голям, с висока разделителна способност 5,0"
цветен дисплей, силно осветен за подробен анализ
на изображенията
– Интегрирана система за заснемане на изображения
и видео запис
– Съхранение на информацията върху SD карта
– USB 2.0 интерфейс за трансфер на данните
на компютър
– Възможна експлоатация с външен монитор
– Акумулаторна литиево-йонен батерия
– Здрав, водоустойчив дизайн
PipeControl-LevelFlex-Camera 30 м
– Професионална камера с вградени самонастройки
за оптимално позициониране
– 31мм глава на камерата от неръждаема стомана
със сменяем адаптер
– Натиск, осигурен от гъвкава пружина
– 12 висококачествени светодиоди за регулируемо
и силно осветяване на обектите
– Лесна работа, гарантирана от здрава макара
с дължина на кабела 30 м
– Стабилен и подсилен захранващ
кабел (ø 6 мм) за точно
и безопасно насочване
на камерата
– С ролков адаптор за тръби > 160 мм

CAMERA
Тип на камерата:
Глава на камерата / кабел:
Зрително поле:
Дълбочина на полето:
Диаметър на кабела:
Дължина на кабела:
Минимален радиус на огъване:

CMOS сензор на изображението
ø 31 мм, IP 68 (Дълбочина 20 м, 1 час)
71°
5…60 см
6 мм
30 м
39 см

Мобилна камера
LevelFlex

Камерата може да бъде
лесно заменена
чрез адаптер

В комплекта: VideoControl-Master, PipeControl-LevelFlex-Camera 30 м
USB кабел, софтуер, 4 GB SD карта, адаптор/зарядно устройство вкл.
международни адаптори, AV-кабел, ремък за носене, ролков адаптор,
контролен кабел, опаковано в L-BOXX 136

Държач за
VideoControl-Master

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

084.134L

4 021563 691944 1

VIDEOCONTROL-MASTER

ø 31 mm
30

640 x 480
pixel

5"
TFT

360°

ZOOM
REC
2x USB

ПЕ

CAMERA
IP 65

USB

1/4“

640 x 480
pixel

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

LED
LIGHT

IP 68

L-BOXX

Електрическа екипировка

230 V
24 V

12 V

CONNECTION
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Волтметри, мултиметри и кабелни детектори

СТРОИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ
Дали безконтактен тестер за напрежение, функционален мултицет или универсален локализатор на
кабели: Професионалнитете търговци могат да оценят разнообразните функции на електрическите
тестери и да намерят най-подходящия измервателен инструмент за конкретната работа.
Ръководството за потребителя предоставя общ преглед на електрическите сегменти за изпитване
и съответните работни диапазони.

Преглед

Обхват на работа

Откриване
AC

Active
Finder One

ActiveFinder
Plus / Pro / XP

50 - 1000 V

24 - … / 100 - … / 12 - 1000 V

безконтактни

безконтактни

ActiveMaster
Digital

MultiMeter
Pocket XP

110 - 230 V

MultiMeter
XP

Clamp-Meter
XP

CableTracer
Pro

110 - 230 V

110 - 230 V

110 - 230 V

110 - 230 V

безконтактни

безконтактни

безконтактни

безконтактни

12 - 250 V
Без напрежение/
Номинално
напрежение

Локация
Елекрически /
метални жици
Проверка
Тест за функциониране
и непрекъснатост

Фаза

Непрекъснатост /
Фаза

Фаза

Непрекъснатост /
Диоди

Непрекъснатост /
Непрекъснатост /
Диоди /
Диоди
Ниско Z

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

Идентифициране
Напрежение
Определяне на
количествата
Единици

12, 50, 120,
230, 400 V

V, A , Ω, F,
%, Hz

5 - 690 V

Категории Високо
напрежение
CAT

CAT III
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
1000V

CAT IV
1000V

CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT III
600V

CAT IV
600V

Откриване

Откриване на променливи електрически полета/ потенциални

Локация

Локация на инсталацията от кабели с трансмитер и приемник

Проверка

Тест за функциониране и непрекъснатост

Идентифициране

Идентифициране на напрежението

Определяне на количествата

Определяне на електрически променливи

Категории Високо напрежение

Класификация относно сигурността на работното напрежение
и пиковете на напрежение

CAT IV
600V

V, A , Ω, F,
%, Hz, °C / °F

CAT III
1000V

CAT IV
600V

V, A , Ω, F,
%, Hz, °C / °F

CAT III
1000V

CAT IV
600V

CAT II
300V

Електрически
Описание
Единица
променливи			

Променлив ток = AC /
Прав ток = DC

U
I
R
C
f
V
T

AC / DC
AC / DC
DC
DC
AC
AC
-

Напрежение
Ток
Съпротивление
Капацитет
Честота
Работен цикъл
Tемпература

V (Волт)
A (Ампер)
Ω (Ом)
F (Фарад)
Hz (Херц)
% (Процент)
°C / °F

CONNECTION

Безплатно приложение MeasureNote
Мултифункционално приложение
за уредите на Laserliner с интегриран
Bluetooth за бърз трансфер на данни

Измерващо и документиращо
приложение за смартфони и таблети
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CAT III
300V

	 Съхранява измерените данни на едно място с локализация.
	 Вмъква забележки в снимките
	 Изпраща снимките на работния обект
с измерените стойности чрез email, WhatsApp и др.
	 Директна връзка към инструкциите за употреба
	 Автоматична гласова функция за измерените стойности.
	 Директна връзка към инструкциите за употреба
	 Калкулатор
	 Бележник за важни детайли
	 Езици: DE, EN, NL, DA, FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO, JA

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА

Тестери за фазомери и волтметри
ActiveFinder One
HOBO

<50V

Безконтактен тестер за напрежение –
Локализация на електрически полета
– Установява наличието на електрическо
напрежение в кабели, контакти, фасунги
за крушки и бушони/ел. табла
– Проследяване на активни кабели, в т.ч. при контакти
и терминали
– Открива прекъсване на жици и кабели
– Наличието на ел.напрежение се визуализира чрез
цветна LED сигнализация и акустичен сигнал

Нива на напрежение:
50…1000 V/AC, Честота: 50…60 Hz

В комплекта: ActiveFinder One, батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

083.004A

4 021563 705061 5

CAT III
1000V

ActiveFinder Plus

HOBO

<100V

Дистанционен ръчен тестер за напрежение Нива на напрежение:
Работете безопасно с електрически инсталации
24…1000 V/AC, Честота: 50…60 Hz
– Установява наличието на електрическо
напрежение в кабели, контакти, фасунги
за крушки и бушони/ел. табла
В комплекта: ActiveFinder, калъф, батерии
– Проследяване на активни кабели, в т.ч. при контакти
и терминали
– Открива прекъсване на жици и кабели
ПЕ
– Изключително висока чувствителност при проследяването ПОРЪЧКА NO EAN-КОД
на жици на голяма дълбочина (зум)
083.011A
4 021563 695638 5
– Ярко LED осветяване за сигнализиране
на елекрическо напрежение
– Вградено фенерче

Дистанционен ръчен тестер за напрежение локализиране на електрически вериги и системи
– Установява наличието на електрическо напрежение
в кабели, контакти, фасунги за крушки и бушони/
ел. табла, електрически табла и компоненти
– Проследяване на активни кабели, в т.ч. при контакти
и терминали
– Открива прекъсване на жици и кабели
– Наличието на ел.напрежение се визуализира чрез
цветна LED сигнализация и акустичен сигнал
– Вградено фенерче

<50V

ZOOM

Професионален, безконтактен тестер за напрежение локализиране на електрически вериги и системи
– Установява наличието на електрическо напрежение
в кабели, контакти, фасунги за крушки и бушони/
ел. табла, електрически табла и компоненти
– Проследяване на активни кабели, в т.ч. при контакти
и терминали
– Открива прекъсване на жици и кабели
– Наличието на ел.напрежение се визуализира
чрез цветна LED сигнализация, акустичен
и вибрационен сигнал
– За проследяване на вериги на голяма дълбочина (зум)
– Мощен, вграден фенер
– Здрав, ударо и водоустойчив корпус

Нива на напрежение:
100…1000 V/AC, Честота: 50…60 Hz

В комплекта: ActiveFinder Pro, калъф, батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

083.014A

4 021563 705078 5

Дигитален тестер за напрежение и непрекъснатост
на проводниците с бар графика и извеждане на
измерената стойност на дисплея
– Тестер за напрежение с най-често използваните
номинални стойности
– Автоматичен AC/DC тест
– Автоматична промяна на обхвата и функциите
за директно тестване и измерване
– Еднополюсно изпитване на фаза и ротационно поле
с показване на посоката на фазата
– Еднополюсно изпитване на фаза
– Автоматичен тестер за непрекъснатост със звуков сигнал
– Собствен тест за сигурност (AC предупреждение)
от 50 V, работи в извънредни ситуации без батерии
– Здрава, практична кутия, със заключващо се място
за тестовите електроди (за контакт, стандартен за ЕС)

ПЕ

2x
AAA

AutoSound

Нива на напрежение:
12…1000 V/AC, Честота: 50…60 Hz

В комплекта: ActiveFinder XP, калъф, батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

083.013A

4 021563 698905 5

CAT IV
1000V

ActiveMaster Digital

2x
AAA

AutoSound

CAT IV
1000V

ActiveFinder XP

2x
AAA

AutoSound

CAT III
1000V

ActiveFinder Pro

ПЕ

AutoSound

IP 67

ПЕ

2x
AAA

LC дисплей / резолюция:
3,5 позиции, 1999 цифри / 1 V AC/DC (Цифров дисплей)
Нива на напрежение:
6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC (Бар графичен дисплей)
Пик на тока:
Is < 3,0 mA

В комплекта: ActiveMaster Digital, предпазни капачки, батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

083.025A

4 021563 679836 2

CAT II
1000V

CAT III
1000V

CAT IV
600V

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

AutoSound

ПЕ

IP 64

2x
AAA
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Мултиметри

CONNECTION

MultiMeter Pocket XP
HOBO

Здрав, компактен и прецизен професионален
мултиметър с Bluetooth интерфейс
– Точно измерване на напрежение, ток, съпротивление,
капацитет, честота и работен цикъл
– Автоматична промяна на обхвата и ръчен
предварителен избор на обхват
– Автоматичен тест за непрекъснатост
– Диодна тестова функция за определяне
на интегритета/цялостта и поляритета
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Висока разделителна способност на дисплея
от 4000 показания за точно определяне
на всички измерени величини
– Голяма честотна лента за измерване (10 Hz - 10 kHz)
– Функция мин./макс.
– Компактна, устойчива на външни влияния опаковка
с базова опора и селектор-превключвател
– Голям, лесен за четене LC дисплей

Нива на напрежение:

V/DC: 400 mV…4…40…400 V / 600 V
± (1,0% / 1,2%)
V/AC: 4…40…400 V / 600 V
± (1,0% / 1,2%)
Нива на тока:
A/DC: 400 μA / 4…40…400 mA / 10 A
± (1,0% / 1,5% / 2,5%)
A/AC: 400 μA / 4…40…400 mA / 10 A
± (2,0% / 2,5% / 3,0%)
Ниво на съпротивление: 400 Ω / 4…40…400 kΩ…4 MΩ / 40 MΩ
± (1,0% / 1,5% / 3,5%)
40 nF / 400 nF…4…40 μF / 400 μF / 4000 μF
Ниво на капацитет:
± (5,0% / 3,0% / 4,0% / 5,0%)
Честотен обхват:
10…100…1000 Hz…10 kHz / ± 1,0%
Обхват на полезно действие: 1,0…99% / ± 1,2%

В комплекта: MultiMeter Pocket XP, 2 тестови електроди,
калъф, батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

083.036A

4 021563 699391 2

CAT III
600V

MultiMeter XP
HOBO

Надежден и прецизен професионален мултиметър
с нисък Low Z импеданс режим и Bluetooth интерфейс
– Точно измерване на напрежение, ток,
съпротивление, капацитет, честота, работен цикъл
и контактна температура
– Автоматична промяна на обхвата и ръчен
предварителен избор на обхват
– Автоматичен тест за непрекъснатост
– Диодна тестова функция за определяне
на интегритета/цялостта и поляритета
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Висока разделителна способност на дисплея
от 6000 показания за точно определяне
на всички измерени величини
– Голяма честотна лента за измерване (10 Hz - 10 kHz)
– Нисък Low Z импеданс режим за безопасно
предотвратяване на външни/призрачни напрежения
на кабели и части от веригата
– Функция мин./макс./AVG/PEAK с PEAK +/- анализ
– Функция Измерване на температура
– Скала на аналоговата лента с висока резолюция
с 61 сегмента за надежден анализ на сигнала
– Връзка за К-тип температурен сензор
– Компактна, устойчива на външни влияния опаковка
с базова опора и селектор-превключвател
– Голям, лесен за четене LC дисплей

230 volt

CAT IV
600V

ПЕ

2x
AAA

AutoSound

MultiMeter XP
Low Z - LOW
IMPEDANCE
MODE

По избор
ThermoSensor
Air / Tip / Touch /
Clamp

DE

Professionelles Multimeter
mit Low Z Niederimpedanz-Modus

PT

Multímetro profissional
com modo de impedância baixa Low Z

EN

Professional multimeter
with LoZ low impedance mode

SV

Professionell multimeter
med Low Z lågimpedansläge

NL

Professionele multimeter
met Low Z-meetfunctie voor
lage impedanties
Professionelt multimeter
med Low Z-lavimpedans-modus

NO

Profesjonelt multimeter
med Low Z lavimpedans-modus

TR

Profesyonel multimetre
Low Z düşük empedans modlu

RU

Профессиональный мультиметр
с режимом низкого импеданса
и низкого напряжения (Low Z)

DA

FR

Multimètre professionnel
avec mode basse impédance Low Z

ES

Multímetro profesional
con modo de baja impedancia Low Z

IT

Multimetro professionale
con modalità a bassa impedenza Low Z

PL

Profesjonalny miernik uniwersalny
z trybem niskiej impedancji Low Z

FI

Ammattilaistason monitoimimittari,
jossa myös toimintatila Matala
impedanssi Low Z

CONNECTION
MEASURENOTE APP

Нива на напрежение:

V/DC: 600 mV / 6…60…600 V / 1000 V
± (0,5% / 0,8% / 1,0%)
V/AC: 6…60…600 V / 1000 V
± (1,0% / 1,2%)
V/DC + V/AC Mode: 6…60…600…1000 V
± 1,5%
Нива на тока:
A/DC: 600 μA…6…60…600 mA / 10 A
± (1,0% / 1,5%)
A/AC: 600 μA…6…60…600 mA / 10 A
± (1,0% / 2,0%)
Ниво на съпротивление: 600 Ω…6…60…600 kΩ…6 MΩ / 60 MΩ
± (1,5% / 2,0%)
Ниво на капацитет:
60 nF / 600 nF…6…60…600 μF / 6000 μF
± (5,0% / 3,0% / 5,0%)
Честотен обхват:
10…100…1000 Hz…10 kHz / ± 1,0%
Обхват на полезно действие: 20%…80% / ± 1,2%
Контактна температура тип K: -20 … 760°C / ± 1%
В комплекта: MultiMeter XP, 2 тестови електроди,
К-тип температурен сензор с адаптор, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

083.037A

4 021563 699407 2

CAT III
1000V
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CAT IV
600V

AutoSound

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

ПЕ

4x
AAA

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА

Мултиметри и кабелни детектори
ClampMeter XP
HOBO
По избор
ThermoSensor
Air / Tip / Touch /
Clamp

Много прецизен мултиметър със здрави клещи за
професионални приложения с Bluetooth интерфейс
– Точно измерване на напрежение, ток,
съпротивление, капацитет, честота, работен цикъл
и контактна температура
– AC/DC амперклещи с широк захват на щипките от 48 мм
– Автоматична промяна на обхвата
– Автоматичен тест за непрекъснатост
– Диодна тестова функция за определяне
на интегритета/цялостта и поляритета
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Много висока разделителна способност на дисплея
от 50000 показания за точно определяне
на всички измерени величини
– Голяма честотна лента за измерване (50 Hz - 10 MHz)
– Пик / INRUSH с функция Мин./Макс. за определяне
на краткотрайни пускови токове и пикове на напрежение
– Функция мин./макс.
– Връзка за К-тип температурен сензор
– Устойчива на външни влияния опаковка
със селектор-превключвател
– Голям, лесен за прочитане LC дисплей с подсветка
и бар графична скала с 51 сегмента за надежден
анализ на сигнала

Нива на напрежение:

V/DC: 500 mV…5…50…500 V / 1000 V
± (1,0% / 1,5%)
V/AC: 500 mV…5…50…500 V / 1000 V
± (1,0% / 3,0%)
Нива на тока:
A/DC: 500…1000 A / ± 2,5%
A/AC (50-60 Hz) 500…1000 A / ± 2,5%
Ниво на съпротивление: 500 Ω…5…50…500 kΩ / 5 MΩ / 50 MΩ
± (1,0% / 2,0% / 3,0%)
500 nF / 5000 nF…50…500 μF…5000 mF
Ниво на капацитет:
± (3,5% / 5,0%)
50…500 Hz…5…50…500 kHz…5…10 MHz 		
Честотен обхват:
± 0,3%
Обхват на полезно действие: 5%…95% / ± 1,0%
Контактна температура тип K: -100°C…1000°C / ± 1%

В комплекта: ClampMeter XP, 2 тестови електроди,
К-тип температурен сензор с адаптор, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

083.043A

4 021563 699377 2

CAT III
1000V

ПЕ

CAT IV
AutoSound
600V

9V

Кабелни детектори с трансмитер, приемник,
тестови електроди, тестови скоби
Определя местонахождението на електрически
кабели, бушони, прекъсвачи, метални тръби,
прекъснати кабели, къси съединения
Показване на правия
и променливия ток – AC/DC

CableTracer Pro

Универсален, лесно приспособим към различни
условия комплект за проследяване на кабели,
с включени трансмитер и приемник
– Дистанционно проследяване на предавания сигнал
от приемника.
– Определя местонахождението на електрически кабели,
бушони, прекъсвачи, метални тръби (напр. тръби за
отоплителни инсталации), прекъснати кабели
и къси съединения в съществуващи инсталации
– Може да бъде използван със или без
мрежово напрежение
– Висока честота от 125 kHz
– Показване на правия и променливия ток – AC/DC
– Кодирането на сигналите позволява до 7 предавателя
да бъдат използвани с 1 приемник и това е идеално
за комплексни инсталационни настройки
– Вграден АС -детектор
– Постоянни предупреждения за AC
– Вградено осветление на резултатите от измерванията
– Ясно подредени, осветени дисплеи

Приемник CableTracer RECV
Измервателен обхват: 0…2 м дълбочина на измерване

В комплекта: трансмитер CableTracer TX, приемник RECV,
свързващ кабел, тестови електроди, тестови скоби, батерии, куфар

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

083.070A

4 021563 671212

CAT II
300V

CAT III
300V

ПЕ

1

2x 9V

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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ЕЛЕКТРОННИ СКЕНЕРИ

Локализиране на дървени и метални предмети и кабели

MultiFinder Pro
HOBO

4 cm

4 cm

5 cm

10 cm

Универсален детектор за локализиране на дървени,
метални, медни и железни предмети и проводници
под напрежение
– Превключване между различните функции
само чрез един бутон
– Напътствията на LC дисплея, правят уреда
надежден и лесен за употреба.
– Auto-Calibration: Адаптира уреда директно след
включване към различни основи.
– Auto-Cal Plus: Позволява лесно локализиране
на измервани обекти в режим Metal-Scan.
– Акустичен и визуален сигнал при откриване
на обекти.
– Високата степен на безопасност се гарантира от
постоянната функция за предупреждение при
поява на напрежение.
– Специална характеристика: Когато е във функция
„Метал“, може да засече скрити проводници, дори
когато не са под напрежение.
– Осветен дисплей

COLOR WARNING

DISPLAY INFO

VOLTAGE WARNING

В комплекта: MultiFinder Pro, калъф, батерия
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.966A

4 021563 703630 5
9V

CenterScanner Plus
max.
150 cm

Професионален уред за точно позициониране на
входните и изходните точки при пробиване на
стени и тавани
– Система, състояща се от предавател и приемник дава
възможност за лесно позициониране при пробиване на
отвори в стени с дебелина до 150 см
– Ясно видими LED индикатори дават възможност за
прецизна настройка на входната и изходна точка и
акустични сигнали
– Лесно достъпни маркиращи отвори на предавателя и
приемника, улесняващи центрирането.
– Вграденият дисплей визуализира необходимата за
пробиване дълбочина до 200см
– TX предавателят е с вградена функция за откриване на
метал и ел. напрежение за безопасно пробиване
– Визуален и акустичен сигнал при откриване на
метал или ел.напрежение
Дисплей за дебелината на стената

В комплекта: трансмитер CenterScanner Plus TX, приемник RECV,
комплект за закрепване, плъзгащи се подложки (4x), батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

075.300A

4 021563 699926 2

AutoSound

TX

3x
AAA

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

ПОДРАВНЯВАНЕТО Е ЛЕСНО
Прецизното хоризонтално и вертикално подравняване или задаване на наклони, прави по-лесни външните и вътрешни
довършителни работи при ремонт и обновяване.
Електронните нивелири разполагат с осветен дисплей, мощни магнити и редица други.
Специална особеност на DigiLevel Laser е вградения зелен разгъваем/стенен лазер, който удължава зоната на измерване.

Преглед

MasterLevel
Box Pro

MasterLevel
Compact Plus

DigiLevel Pro
30 / 60

DigiLevel-Laser
G40 / G80

ArcoMaster 40 / 60

± 0,05° при 0°…1°
± 0,05° при 89°…90°
± 0,1° при 1°…89°

± 0,05° при 0°…1°
± 0,05° при 89°…90°
± 0,1° при 1°…89°

± 0,05° при 0°…1°
± 0,1° при 89°…90°
± 0,2° при 1°…89°

± 0,1° при 0°…1°
± 0,1° при 89°…90°
± 0,2° при 1°…89°

± 0,2°

6

15

30 / 60

40 / 80

40 / 60

360° ( 4 x 90° )

360° ( 4 x 90° )

360° ( 4 x 90° )

360° ( 4 x 90° )

0°…220°

Калибрираща функция

•

•

•

•

Референтен режим

•

•

•

•

Режим „завъртане на
дисплея“ на 180°

•

•

•

•

точка

линия

•

•

•

•

•

•

 очност на електронните
Т
измервания

Дължина / см
Дисплей

Лазер
Функция автоматично
задържане

•

AutoSound

•

•

• = В наличност

CONNECTION

Безплатно приложение
MeasureNote
Мултифункционално приложение
за уредите на Laserliner с интегриран
Bluetooth за бърз трансфер на данни

Измерващо и документиращо
приложение за смартфони и таблети

	 Съхранява измерените данни на едно място с локализация.
	 Вмъква забележки в снимките
	 И
 зпраща снимките на работния обект
с измерените стойности чрез email, WhatsApp и др.
	 Директна връзка към инструкциите за употреба
	 Автоматична гласова функция за измерените стойности.
	 Директна връзка към инструкциите за употреба
	 Калкулатор
	 Бележник за важни детайли
	 Позволява дистанционно задействане на измерването
	 Езици: DE, EN, NL, DA, FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO, JA

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

Дигитални индикатори за наклон и дигитални нивелири
MasterLevel Box Pro

Практичен електронен уред за измерване
на наклони с Bluetooth интерфейс
– Ъглите могат се измерват в референтен режим.
– Показанията на дисплея се „обръщат” автоматично
при работа над главата.
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Калибрираща функция за рекалибровка на сензора
и увеличаване точността на измерване
– Cилни прилепващи магнити
– Функция автоматично задържане
– Компактен мини формат

 исплей:
Д
360° ( 4 x 90° )
Точност на електронните измервания: ± 0,05° при 0°…1°
± 0,05° при 89°…90°
± 0,1° при 1°…89°

В комплекта: MasterLevel Box Pro, калъф, батерия
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

081.262A

4 021563 700233

magnetic

ПЕ

2

1x
AAA

MasterLevel
Compact Plus
HOBO
Kofferaufkleber_MasterLevel_Compact_Plus_Rev18W08_print.indd 1

Компактен електронен уред за измерване
на наклони с Bluetooth интерфейс
– Звуков сигнал на 0° и 90° за по-лесна настройка.
– Ъглите могат се измерват в референтен режим.
– Показанията на дисплея се „обръщат” автоматично при
работа над главата.
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– Калибрираща функция за рекалибровка на сензора
и увеличаване точността на измерване
– V-образен канал за прикрепяне към тръби
– Cилни прилепващи магнити
– Функция автоматично задържане

 исплей:
Д
360° ( 4 x 90° )
Точност на електронните измервания: ± 0,05° при 0°…1°
± 0,05° при 89°…90°
± 0,1° при 1°…89°

В комплекта: MasterLevel Compact Plus, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

081.265A

4 021563 702626

2
2x
AAA

AutoSound

magnetic

DigiLevel Pro (1)

90°
45°

135°

0°

180°

Дигитален нивелир с точков лазер, за прецизно
определяне на височина и ъгъл
– Звуков сигнал на 0°, 45°, 90°, 135° и 180° за
по-лесна настройка.
– Показанията на дисплея се „обръщат” автоматично
при работа над главата.
– Калибрираща функция за рекалибровка на сензора
и увеличаване точността на измерване
– Магнити на долната страна, релефна измервателна
повърхност, допълнителна вертикална и хоризонтална
либела с въздушно мехурче

 исплей:
Д
360° ( 4 x 90° )
Точност на електронните измервания: ± 0,05° при 0°…1°
± 0,1° при 89°…90°
± 0,2° при 1°…89°
Точност на либелите:
± 0,5 мм / м

DigiLevel Pro 30 / 60
Дължина 30 / 60 см
В комплекта: DigiLevel Pro, калъф, батерии

DigiLevel Pro

Laser
650 nm

40

2

AutoSound

magnetic

2x
AAA

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

30 cm

081.212A

4 021563 664856

2

60 cm

081.210A

4 021563 664825

2

1/4“

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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Дигитални нивелири и дигитални ъгломери

DigiLevel Laser
HOBO
*

Цифров, електронен нивелир със
зелена лазерна технология
– DLD технологията създава изключително ярка,
зелена лазерна линия.
– Звуков сигнал на 0°, 45°, 90°, 135° и 180° за
по-лесна настройка.
– Ъглите могат се измерват в референтен режим.
– Показанията на дисплея се „обръщат” автоматично
при работа над главата.
– Калибрираща функция за рекалибровка на сензора
и увеличаване точността на измерване
– Магнити на долната страна, релефна измервателна
повърхност, допълнителна вертикална и хоризонтална
либела с въздушно мехурче
– Функция автоматично задържане
DigiLevel-Laser G40 / G80
Дължина 40 / 80 см

FLIP DISPLAY

 исплей:
Д
360° ( 4 x 90° )
Точност на електронните измервания: ± 0,1° при 0°…1°
± 0,1° при 89°…90°
± 0,2° при 1°…89°
Точност на либелите:
± 0,5 мм / м

Очаквайте скоро.

В комплекта: DigiLevel Laser, калъф, батерии
ПОРЪЧКА NO

* Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния
червен 630-660 nm лазер

EAN-КОД

ПЕ

G40 cm 081.255A 4 021563 704064

5

G80 cm 081.257A 4 021563 704088

5

Laser

2

515 nm

2x
AAA

AutoSound

magnetic

ArcoMaster
FLIP DISPLAY

Цифров електронен ъгломер с дисплей
– Вградено удължаващо рамо с възможност за
удължаване в двете посоки
– Допълнителна вертикална и хоризонтална либела
с въздушно мехурче
– Осветен LCD дисплей от двете страни –
обръща се на 180° с натискането на един бутон
– Функция автоматично задържане
– Автоматично изчисляване на разполовения ъгъл

Обхват на измерване:
0°…220°
Точност на електронните измервания: ± 0,2°
Точност на либелите:
± 0,25 мм / м

ArcoMaster 40 / 60
Дължина на рамото 40 / 60 см

В комплекта: ArcoMaster, калъф, батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

40 cm 075.130A

4 021563 664016

2

60 cm 075.131A

4 021563 666683

2

2x
AA

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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ИЗМЕРИТЕЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ

Лазерно измерване на разстояние

ПРЕЦИЗНО ИЗМЕРВАНЕ
Преглед

Измервателен метод
Обхват на измерване / м
Точност / мм
Измерване на разстояние,
площ, обем
Мин./макс. продължително
измерване

DM
Compact Pro

LRM Gi5

LRM Gi7 Pro

DM

DM Vision

Лазер

Зелен лазер

Зелен лазер

Лазер

Лазер

0,1 – 50*

0,05 – 50*

0,05 – 70*

0,05 – 100*

0,05 – 80*

± 2 (типично)*

± 2 (типично)*

± 2 (типично)*

± 1,5 (типично)*

± 2 (типично)*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Събиране / Изваждане
Питагорова функция
Памет (брой)

10

50

50

•

•

1+2

1+2+3

50

50

Функция за маркиране /
таймер

•
•

•
•

Функция "Площ"
Референтна функция
Ъглова функция

1 + 2 + 3 **

1 + 2 + 3 **

1 + 2 + 3 **

1**

•

•

–/•/–/•
•
•

–/•/–/•

–/•/–/•

•
•
•/•/•/•

•

•

2

2

2

Електронна либела
Камера
Измервателни позиции
Ъглова / Задна / Тринога / Предна
Антирефлексна система
360° сензор за наклон
Лазерен клас

• = В наличност

* Виж инструкциите за употреба за по-специфични измервателни обхвати и точност
** В комбинация с 360° сензор за наклон

•/•/•/•
•

•
2

2
DM = DistanceMaster
LRM = LaserRange-Master

CONNECTION

Безплатно приложение
MeasureNote
Мултифункционално приложение
за уредите на Laserliner с интегриран
Bluetooth за бърз трансфер на данни

Измерващо и документиращо
приложение за смартфони и таблети

	 Съхранява измерените данни на едно място с локализация.
	 Вмъква забележки в снимките
	 Изпраща снимките на работния обект
с измерените стойности чрез email, WhatsApp и др.
	 Директна връзка към инструкциите за употреба
	 Автоматична гласова функция за измерените стойности.
	 Директна връзка към инструкциите за употреба
	 Калкулатор
	 Бележник за важни детайли
	 Позволява дистанционно задействане на измерването
	 Езици: DE, EN, NL, DA, FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO, JA

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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ИЗМЕРИТЕЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ

Лазерно измерване на разстояние
DistanceMaster
Compact Pro

Лазерен далекомер с Bluetooth интерфейс
и ъглова функция
– Вътрешен обхват на измерване 0,1 до 50 м*
– Точност на измерване ± 2 мм (типично)*
– Функциите за площ и обем позволяват определянето
на размерите на стая, например за изчисляване на
необходимото количество материали
– Ъглова функция 1 + 2 + 3**,
мин./макс. продължително измерване
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
– 360° сензор за наклон за определяне
на хоризонтално и вертикално разстояние
– С възможност за съхранение на информация
– Осветен 3-редов цветен LC дисплей
– Надежден, ергономично проектиран корпус
* В
 иж инструкциите за употреба за по-специфични
измервателни обхвати и точност
** В комбинация с 360° сензор за наклон

2 Positions

Laser
650 nm

max. 50 m

LaserRange-Master Gi5
HOBO

Електронна либела

2 Positions

2

515 nm

LaserRangeMaster Gi7 Pro
HOBO

SPEED
SHUTTER

2

z
y
x . y . z = m3

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.838A

4 021563 703722 5

***

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.837A

4 021563 706426 5

Опция: FixPod 155 cм

В комплекта: DistanceMaster, отваряемо краче,
калъф, батерии

4 Positions

SPEED
SHUTTER

В комплекта: LaserRange-Master Gi5,
калъф, батерии

2x
AA

max. 100 m

2

x

* В
 иж инструкциите за употреба за по-специфични
измервателни обхвати и точност
** В комбинация с 360° сензор за наклон

SPEED
SHUTTER

*Виж инструкциите за употреба за по-специфични
измервателни обхвати и точност

44

4 021563 692903 2

В комплекта: LaserRange-Master Gi7 Pro, калъф, батерии

Професионален лазерен далекомер
– Обхват на измерване 0,05 до 100 м*
– Постоянна измервателна точност
от ± 1,5 мм (типично)*
– Измерване на разстояние, площ, обем,
питагорова функция 1 + 2, мин./макс. продължително
измерване и плюс/минус.
– С разнообразие от формули и функции за памет
– Референтен режим за лесно прехвърляне на дължини
– Конектор с резба 1/4“
– Измерване от вътрешен ъгъл с помощта
на подвижно краче.

Laser
635 nm

ПЕ

2x
AA

Очаквайте скоро.

515 nm

DistanceMaster (1)

080.937A

Лазерен далекомер с Bluetooth интерфейс
и ъглова функция
– Описанието на продуктите е същото като
на LaserRange-Master Gi5
– Вътрешен обхват на измерване 0,05 до 70 м*
– Точност на измерване ± 2 мм (типично)*
– Лесно изчисление на вътрешни площи
с функция добавяне и изваждане
– Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията

Laser

max. 70 m

EAN-КОД

2x
AAA

*	
Виж инструкциите за употреба за по-специфични
измервателни обхвати и точност
** В комбинация с 360° сензор за наклон
***	Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния
червен 630-660 nm лазер
2 Positions

ПОРЪЧКА NO

SPEED
SHUTTER

Лазерен далекомер/ролетка със зелена
лазерна технология и ъглова функция
– Вътрешен обхват на измерване 0,05 до 50 м*
– Точност на измерване ± 2 мм (типично)*
– DLD технологията създава изключително ярка,
зелена лазерна точка.
– Функциите за площ и обем позволяват определянето
на размерите на стая, например за изчисляване на
необходимото количество материали
– Ъглова функция 1 + 2 + 3**,
мин./макс. продължително измерване
– Електронна либела за бърза настройка
на измервателния уред
– Tilt калибриране на сензора
– 360° сензор за наклон за определяне
на хоризонтално и вертикално разстояние
– Осветен 4-редов цветен LC дисплей
– Надежден, ергономично проектиран корпус

Laser

max. 50 m

2

В комплекта: DistanceMaster Compact Pro, калъф, батерии

1/4“

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

080.946A

4 021563 680634 2

2x
AAA
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ИЗМЕРИТЕЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ

Лазерно измерване на разстояние и измервателни колела

CAMERA VIEW
6 CM DISPL AY

DistanceMaster Vision
HOBO

max. 80 m

4 Positions

Лазерен далекомер с функция камера
– Обхват на измерване 0,05 до 80 м*
– Точност на измерване ± 2 мм (типично)*
– Функциите за площ и обем позволяват определянето
на размерите на стая, например за изчисляване на
необходимото количество материали
– Лесно изчисление на вътрешни площи
с функция добавяне и изваждане
– Питагорова функция 1 + 2 + 3, ъглова функция 1**,
мин./макс. продължително измерване
– Функция "площ" автоматично добавя квадратури
от дадена повърхност с еднакви височини. По този
начин височината се измерва само веднъж.
– Функция за маркиране на предварително
зададени дължини;
– Камера с електронно увеличение / zoom
– Електронна либела за бърза настройка
на измервателния уред
– Таймер функция за автоматично измерване
– 360° сензор за наклон за определяне
на хоризонтално и вертикално разстояние
– Микро USB вход за зареждане на акумулаторни батерии
– Конектор с резба 1/4“
– Осветен цветен LC дисплей
– Надежден, ергономично проектиран корпус

Laser
635 nm

RollPilot S6 (1)

RollPilot D12

2

IML_DistanceMaster_Vision_Rev18W19.indd 1

08.05.18 12:00

* В
 иж инструкциите за употреба за по-специфични
измервателни обхвати и точност
** В комбинация с 360° сензор за наклон

В комплекта: DistanceMaster Vision, USB кабел за зареждане,
калъф, акумулаторни батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.980A

4 021563 703661 5

NiMH

1/4“

Battery

Измервателно колело за приложение при прави
линии и криви/овали
– Механично измервателно колело:
За разстояния до 9.999,9 м
– Голям, лесен за разчитане дисплей с допълнителна
мини скала (1 - 9 cм) – за прецизно измерване.
– Кумулативно събиране при движение напред
– Функция от край-до край: Компактният
дизайн позволява директно измерване
на площта от край до край.
– Спирачка и нулиране - директно на дръжката
– Неносеща шарнирна предавка
– Точност ± 0,1%
– Измервателно колело с обиколка 0,5 м

Електронно измервателно колело за измерване
на прави линии и криви
– Електронно измервателно колело показва стойности,
с точност до сантиметър при измерване на разстояния
до 9.999,99 м.
– Лесен за разчитане, осветен LC дисплей, разположен
върху ръкохватката.
– Кумулативно събиране при движение напред
– Функция „Hold“ за блокиране на измерената стойност
– Памет на измерените стойности за 5 записа
– Движещият се показалец показва точните начални
и крайни позиции.
– Сгъваем дизайн и мек калъф за лесно транспортиране.
– Точност ± 0,1%
– Измервателно колело с обиколка 1 м

В комплекта: RollPilot S6, калъф
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

075.008A

4 021563 692521 2

ПЕ

Лесен за разчитане LC дисплей,
директно върху ръкохватката

В комплекта: RollPilot D12, калъф, батерия
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

075.006A

4 021563 680818 1

9V

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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Пресечни и линейни лазери

46

ПРЕСЕЧНИ И ЛИНЕЙНИ ЛАЗЕРИ

ИНТЕРИОРНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
И СТРОИТЕЛСТВО
Идеалните лазерни измервателни устройства за интериорна работа и сухо строителство. Лесни за употреба тези уреди автоматично се самонивелират. Ярките лазерни линии ги правят идеални за полагане на плочки,
проверка на стени, прозоречни инсталации и много други. Линейните лазери с лазерен приемник може да
се използват и на открито. Най-добрата видимост се предлага от зелените линейни лазери.

Прецизна технология
Най-съвременните зелени DLD лазерни
диоди осигуряват енергийна ефективност
и високотемпературна стабилност, като
осигуряват изключително качество на
лазерния лъч. Резултатът е по-остра, добре
отличаваща се и ясно видима лазерна линия.

Автоматично самонивелиране на уреда
чрез система с пендула с магнитно
успокояване. Уредите са фабрично
настроени/калибровани и се
самохоризонтират автоматично
в рамките на няколко секунди.

lock

Laser
515 nm

lock

Зеленият цвят изглежда до 6 пъти
по-ярък от червения. Това прави възможно
приложението на този вид лазери върху
тъмни повърхности, на големи разстояния
и дори в ярко осветена среда. Червеният лазер
с дължина на вълната 635 nm се използва
като референт за разлика в светлината.

Транспортно Заключване: Уредите с функция
“Automatic Level” са защитени с бутон за
заключване по време на транспортирането
им. Уредите с надпис “Sensor Automatic”
са специално защитени чрез автоматично
заключване.

2
Лазерен клас

Високотехнологични лазерни диоди
произвеждат изключително ярки лазерни
линии. Те остават видими, дори и върху
повърхности на големи разстояния или
върху тъмни повърхности, както и при
ярка околна осветеност.

Лазерният лъч е насочен точно към върха
на прецизния конус и се отклонява от
отразяващата повърхност кръгообразно.
Това създава един много точен непрекъснат,
360° лазерен кръг.

Лазерен приемник –
подходящ при външна употреба

Линеен лазер с RX-/GRX-Ready технология
max. 40 m

SU

N

HT

Технологията RX- и GRX-READY улеснява
използването на лазерни лъчи дори и при
неблагоприятни светлинни условия.
Лазерните лъчи пулсират на висока честота,
която може да бъде прихваната от специални
лазерни приемници на дълги разстояния.

LI G

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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Компактни и 360° линейни лазери

Преглед

Система
Осветление
Точност мм / м
Брой лазерни лъчи
Обхват на лазерната равнина

CompactCubeLaser 3

SmartVisionLaser

SmartLineLaser 360°

SuperLineLaser 360° RX 40

MasterCrossLaser 2 / 2P

MasterCrossLaser 2G

 MasterCrossLaser 360

1H / 2V

1HG / 1VG

1H360° / 1V

1H360° / 2V

1H / 1V 1H / 1V / 2P

1HG / 1VG

1H360°/
1V / 2P

PowerBright

DLD

стандарт

PowerBright

DLD

PowerBright

0,35

0,4

0,4

0,35

0,2

0,2

0,2

3

2

2

3

2

2

3

120°

120°

360°

360°

120°

120°

360°

PowerBright +

Брой лазерни точки

-/

2

2

Точков отвес

-/•

•

Индивидуално превключваеми
лазери

•

•

•

•

•

•

•

Обхват на нивелиране

3°

5°

5°

3°

3°

3°

3°

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

ръчно

ръчно

ръчно

ръчно

ръчно

ръчно

ръчно

•

•

•

•

•

2

2

2

2

2

Принцип на нивелиране
Функция наклон
Режим на приемане
Лазерен клас

2

2

• = В наличност

S

1H 1V 2P

Пространствените решетки показват
броя и посоката на лазерните лъчи. HG = Брой на
H = Брой на хоризонталните лазери
хоризонталните
V = Брой на вертикалните лазери
зелени лазери
D = Точков отвес
VG = Брой на
P = Брой на точковите лазери
вертикалните
S = Функция Наклон
зелени лазери

Уредите Laserliner се предлагат
в добре защитени чанти или здрави куфари.
SOFT: калъф

HARD: пластмасово куфарче за инструменти

L-BOXX

48

L-BOXX
Мобилна куфарна система за безопасно
транспортиране на измервателните уреди и аксесоари –
гъвкава, практична и съвместима с Sortimo® система
за оборудване на превозни средства

MasterCross-Laser 360

PowerBright-Laser
с ярък 360° лазерен кръг
и вертикална линия, перпендикулярна към него
Допълнителен вертикален лазер отгоре и отдолу

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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Комбинирани и 3D линейни лазери

3D

CrossDotLaser 5P

AutoCrossLaser 2 XPG

CompactPlane- SuperPlaneLaser 3D
Laser 3D

1H / 1V / 5P

1HG / 1VG / 5P

PowerBright

DLD

PowerBright

PowerBright

0,2

0,2

0,35

2

2

H 180°
V 120°

H 180°
V 120°

5

5

•

SuperPlaneLaser 3D Pro

SuperPlaneLaser 3G Pro

X3-Laser Pro

1HG360° /
2VG360°

1HG360° /
2VG360°

PowerBright

DLD

DLD

0,35

0,2

0,2

0,2

3

3

3

3

3

360°

360°

360°

360°

360°

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4°

3°

3,5°

3°

3,5°

3,5°

3°

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

ръчно

ръчно

ръчно

ръчно

ръчно

ръчно

ръчно

•

•

•

•

•

•

2

2

2

2

2

2

1H360° / 2V360° 1H360° / 2V360° 1H360° / 2V360°

2

HIGH
VISIBILITY
*

Зелена лазерна технология
X3-Laser Pro
Триизмерен лазер с един хоризонтален
и два вертикални 360° лазерни кръга
 ълготрайна и мощна акумулаторна
Д
литиево-йонна батерия
Микро USB вход за зареждане на батерията
Вкл. 2 литиево-йонни батерии
*  Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния
червен 630-660 nm лазер

3D

Работа
с ел. мрежа

1/4“

C CrossGrip Pro –
Хоризонтално и
вертикално регулиране

USB зарядна
технология
Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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90° линейни и компактни лазери

*

SuperSquare-Laser
2G Plus

Зелен 90° линеен лазер – идеален за полагане на
плочки по пода и стените
– Точност на ъгъла 0,5 мм / м
– 2 изключително ярки зелени лазерни линии DLD технологията създава прецизни, чисти и отлично
видими линейни изображения.
– Хоризонтално и вертикално нивелиране върху стената
– Приложените ъгли и контактната повърхност улесняват
позиционирането на подови плочки
– Приложение върху всички повърхности – със щифтове
– Либели за донастройка на уреда
– Може да се използва като лазерен нивелир

Pack_SSL_2G_Plus_Rev1216_Tekno.indd 1

20.02.17 14:39

BONUS

В комплекта: SuperSquare-Laser 2G, щифтове, лазерни очила,
батерии, куфар

Laser
515 nm

CompactCube-Laser 3
Plus

2

EAN-КОД

081.138A

4 021563 699971 2

Автоматичен кръстообразен лазер
с допълнителна вертикална линия на 90°
– PowerBright-лазерни диоди с чисти
и ясно видими линии
– С 3 лазерни лъча: преден пресечен лазер
и 90°-градусов лазер отстрани
– Oбхват на самонивелиране 3°, Точност 0,35 мм / м
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Индивидуално превключваеми лазери
– Малък уред, компактен дизайн - побира се във всяка
кутия за инструменти

Laser
635 nm

ПЕ

2x
AA

FlexClamp Plus
– Лесно регулируема захващаща щипка
с допълнителни крачета
– Разнообразни възможности за монтаж,
без нараняване на повърхностите
– Височината и позицията на измервателния
уред са лесно регулируеми
– Подходяща за линейни лазери с 1/4" резба

50

ПОРЪЧКА NO

1H 2V

Pack_CompactCube_Laser_3_Plus_Rev18W04_OT_Tekno_print.indd 1

BONUS
S

В комплекта: CompactCube-Laser 3, FlexClamp Plus,
лазерни очила, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

081.340A

4 021563 703548 2

2
lock

1/4“

3x
AAA

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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Компактни и 360° линейни лазери
SmartVision-Laser Plus

Зелен линеен лазер с yниверсална щипка
FlexClamp Plus
– Oбхват на самонивелиране 5°, Точност 0,4 мм / м
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Индивидуално превключваеми лазери
– Изключително яркият зелен лазерен кръст отпред
в комбинация с DLD технология, постигат като резултат:
прецизни, чисти и отлично видими лазерни линии.
– Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато
устройството е извън самонивелиращия обхват.
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

1HG 1VG

Pack_SmartVison_Laser_Plus_Rev18W03_OT.indd 1

BONUS
S

FlexClamp Plus
– Лесно регулируема захващаща щипка
с допълнителни крачета
– Разнообразни възможности за монтаж,
без нараняване на повърхностите
– Височината и позицията на измервателния
уред са лесно регулируеми
– Подходяща за линейни лазери с 1/4" резба
*  Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния
червен 630-660 nm лазер

*

*
Laser
515 nm

SmartLine-Laser 360°
Plus

19.01.18 09:39

В комплекта: SmartVision-Laser,
FlexClamp Plus, лазерни очила,
батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

081.337A

4 021563 701964 4

2
1/4“

ПЕ

2x
AA

Автоматичен лазер с 360° хоризонтален
лазерен кръг
– Хоризонталната лазерна линия очертава затворен
360° лазерен кръг, а вертикалната лазерна линия е
перпендикулярна на него.
– Обхват на самонивелиране 5°, Точност 0,4 мм / м
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Индивидуално превключваеми лазери
– Магнитните скоби за стена позволяват да
се използва като самостоятелно устройство или
в комбинация с други устройства – на стени
или към магнитни предмети.
– RX-Ready: лазерният приемник RX 30, наличен като
допълнителна опция, може да открие лазерни
лъчи в обхват до 30 м – идеален е за приложения
на открито.

1H360° 1V

S

ПЕ

081.119A

4 021563 693801

2

N

2
lock

magnetic

Автоматичен лазер с 360° хоризонтален лазерен кръг
и две вертикални линии
– PowerBright-лазерни диоди с чисти
и ясно видими линии
– Хоризонталната лазерна линия очертава затворен
360° лазерен кръг, а вертикалните лазерни линии са
перпендикулярни към него.
– Обхват на самонивелиране 3°, Точност 0,35 мм / м
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Индивидуално превключваеми лазери
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40 може да
открива лазерните лъчи в обхват до 40 м –
идеален за външно ползване.

1/4“

LI G

4x
AA

5/8“

SuperLine-Laser 360° RX40

DE

EN

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger
Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

FI

PT

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

Laser
650 mm

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

NL

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

SV

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

DA

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

NO

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

FR

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

TR

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

ES

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

RU

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

IT

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

PL

Horizontaler 360°-Linienlaser
mit vertikalem 90° Laser und Laserempfänger

LASER
RECEPTION RANGE
40 m radius

1H360° 1V
2V
1H360°

S

SU

В комплекта: SuperLine-Laser 360°, RangeXtender 40,
куфар, батерии

Laser
650 nm

2

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

081.160A

4 021563 700875

lock

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

N

HT

SuperLine-Laser 360°
RX 40

EAN-КОД

SU

Laser
635 nm

ПОРЪЧКА NO

HT

В комплекта: SmartLine-Laser 360°, магнитна стойка за стена,
1x адаптер, калъф, батерии

LI G

ПЕ

1

1/4“

4x
AA
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ПРЕСЕЧНИ И ЛИНЕЙНИ ЛАЗЕРИ

Компактни и 360° линейни лазери
Пресечен лазер с 2 ясно видими лазерни лъча
– Oбхват на самонивелиране 3°, Точност 0,2 мм / м
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Индивидуално превключваеми лазери
– Магнитната стойка и скобата за стена CrossGrip
позволяват да се използва като самостоятелно
устройство, в комбинация, както и в хоризонтално
и вертикално положение. С регулируем щипков
механизъм
– Идеален за прикрепване към профилите
при сухото строителство
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40, наличен като
допълнителна опция, може да открива лазерните
лъчи в обхват до 40 м – идеален за външно ползване.

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

031.350A

4 021563 695324

1

2
lock

magnetic

1/4“

S

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

031.360A

4 021563 695379

1

lock

magnetic

Зелен линеен лазер с ултра ярка диодна технология
– Описанието на продуктите е същото като
на MasterCross-Laser 2
– Изключително яркият зелен лазерен кръст отпред
в комбинация с DLD технология, постигат като резултат:
прецизни, чисти и отлично видими лазерни линии.
– GRX-Ready: В комбинация с лазерния приемник
(по избор), вграденият режим за ръчен контрол
позволява откриването на лазерни лъчи на дълги
разстояния и при неблагоприятни светлинни условия.
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

1/4“

5/8“

LI G

4x
AA

S
В комплекта: MasterCross-Laser 2G,
CrossGrip, батерии, куфар

1HG 1VG

EAN-КОД

ПЕ

031.370A

4 021563 695386

1

1/4“

magnetic

5/8“

SU

ПОРЪЧКА NO

Laser
515 nm

N

LI G

4x
AA

MasterCross-Laser 360
Laser
635 nm

DE

1H360°
1V 2P

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

FI

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

EN

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

PT

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

NL

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

SV

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

DA

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

NO

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

FR

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

TR

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

ES

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

RU

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

IT

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

PL

Kreuzlinien-Laser mit horizontalem
360°-Laserkreis, Lotfunktion und
integriertem Handempfänger-Modus

360° LASER CIRCLE

+

S

В комплекта: MasterCross-Laser 360, CrossGrip,
батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

031.380A

4 021563 699117

1

SU

Линеен лазерен нивелир с един хоризонтален
360° лазерен кръг, една вертикална линия
и точков отвес
– PowerBright-Laser с 1 ярък 360° лазерен кръг и
вертикална линия, перпендикулярна към него.
– Допълнителен вертикален лазер отгоре и отдолу
– Оптимизиран за дейности в близост до тавана
– Oбхват на самонивелиране 3°, Точност 0,2 мм / м
– Индивидуално превключваеми лазери
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Магнитната стойка и скобата за стена CrossGrip
позволяват да се използва като самостоятелно
устройство, в комбинация, както и в хоризонтално
и вертикално положение. С регулируем
щипков механизъм
– Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато
устройството е извън самонивелиращия обхват.
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40, наличен като
допълнителна опция, може да открива лазерните
лъчи в обхват до 40 м – идеален за външно ползване.

Laser
635 nm

N

HT

В комплекта: MasterCross-Laser 2P,
CrossGrip, батерии, куфар

2

2
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4x
AA

SU

Laser
635 nm

MasterCross-Laser 360

5/8“

LI G

Пресечен лазер с 2 ясно видими лазерни лъча
и точков отвес
– Описанието на продуктите е същото като
на MasterCross-Laser 2
– Допълнителен вертикален лазер отгоре и отдолу
1H 1V 2P

MasterCross-Laser 2G

N

HT

S

HT

MasterCross-Laser 2P

В комплекта: MasterCross-Laser 2,
CrossGrip, батерии, куфар

SU

Laser
635 nm

1H 1V

N

2
lock

magnetic

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

1/4“

5/8“

4x
AA

HT

MasterCross-Laser 2

LI G

ПРЕСЕЧНИ И ЛИНЕЙНИ ЛАЗЕРИ

Комбинирани лазери

Кръстообразен и 5-точков лазер с 360°
магнитна стойка
– PowerBright-лазерни диоди с чисти
и ясно видими линии
– Oбхват на самонивелиране 4°, Точност 0,2 мм / м
– Всяка от 5-те лазерни точки е разположена под 90°
спрямо хоризонталната и вертикалната лазерни линии.
В краищата на лазерните линии се образуват 3
пресечни точки между лазерна линия и точка.
– Долната и горна отвесни точки улесняват пренасянето
на нивото от пода на тавана.
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Индивидуално превключваеми лазери
– В комплект с 360° магнитна стойка уредът може
да бъде използван както индивидуално, така и
в комбинация – на стени или залепен за магнитни
предмети.
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40, наличен като
допълнителна опция, може да открива лазерните
лъчи в обхват до 40 м – идеален за външно ползване.

AutoCross-Laser 2 XPG

2

В комплекта: CrossDot-Laser 5P, 360° магнитна стойка,
батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

081.145A

4 021563 698424

1

lock

magnetic

1/4“

N

Laser
635 nm

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

SU

Laser
515 nm

4 021563 692866

LI G

4x
AA

5/8“

Зелен линеен лазер с ултра ярка диодна технология
и допълнителен 5-точков лазер
– Изключително яркият зелен лазерен кръст отпред
в комбинация с DLD технология, постигат като резултат:
прецизни, чисти и отлично видими лазерни линии.
– Oбхват на самонивелиране 3°, Точност 0,2 мм / м
– Всяка от 5-те лазерни точки е разположена
1HG 1VG 5P
под 90° спрямо съответната хоризонтална или
вертикална равнина. 3-те точки на пресичане
между лазерната линия и точка, са позиционирани
в края на лазерните линии.
S
– Долната и горна отвесни точки улесняват пренасянето
на нивото от пода на тавана.
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Индивидуално превключваеми лазери
– Магнитните скоби за стена позволяват да
се използва като самостоятелно устройство или
в комбинация с други устройства – на стени
или към магнитни предмети. Подходящ също и за
монтиране на триноги 5/8".
– Идеален за прикрепване към профилите
при сухото строителство
– GRX-Ready: В комбинация с лазерния приемник
(по избор), вграденият режим за ръчен контрол
позволява откриването на лазерни лъчи на дълги
В комплекта: AutoCross-Laser 2 XPG,
разстояния и при неблагоприятни светлинни условия. cтойка за стена и монтаж на тринога, батерии, куфар
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С
ПОРЪЧКА NO EAN-КОД
ПЕ

2

25.01.18 16:36

S

060.111A

5/8“

Pack_CrossDot_Laser_5P_Rev18W04_OT_Tekno_print.indd 1

SU

Laser
635 nm

1H 1V 5P

HT

(1)

N

HT

CrossDot-Laser 5P

LI G

1

magnetic

1/4“

5/8“

4x
AA
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ПРЕСЕЧНИ И ЛИНЕЙНИ ЛАЗЕРИ

CompactPlane-Laser 3D

3D линейни лазери

Laser
650 nm

CompactPlane-Laser 3D
set 300 см

1H360° 2V360°

S

В комплекта: CompactPlane-Laser 3D, CrossGrip,
батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

036.290A

4 021563 695508

1

SU

Триизмерен лазер с един хоризонтален
и два вертикални 360° лазерни кръга
– PowerBright-Laser с 3 ярки 360° лазерни линии
– Лазерен отвес позициониран пред уреда,
благодарение на двата изнесени лазерни кръста
– Оптимизиран за дейности в близост до тавана
– Oбхват на самонивелиране 3,5°, Точност 0,35 мм / м
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Магнитната стойка и скобата за стена CrossGrip
позволяват да се използва като самостоятелно
устройство, в комбинация, както и в хоризонтално
и вертикално положение. С регулируем
щипков механизъм
– Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато
устройството е извън самонивелиращия обхват.
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40, наличен като
допълнителна опция, може да открива лазерните
лъчи в обхват до 40 м – идеален за външно ползване.

N

IP 54

2

lock

magnetic

HT

HIGH POWER

LI G

4x
AA

1/4“

Триизмерен лазер
с компактен статив 300 см
– Описанието на продуктите е същото като
на CompactPlane-Laser 3D
без CrossGrip

min. 78 cm

max. 290 cm

max

70°
74°

SuperPlane-Laser 3D

включва

Laser
650 nm

54

ПЕ

036.291A

4 021563 700554

1

N

IP 54
lock

1/4“

S

BONUS
В комплекта: SuperPlane-Laser 3D,
адаптор за тринога, лазерни очила,
батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

081.180A

4 021563 700394

1

2

IP 54
lock

mag

1/4“

5/8“

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

4x
AA

LI G

4x
AA

Pack_SuperPlane_Laser_3D_Rev18W04_OT_Tekno_print.indd 1

1H360° 2V360°

HT

EAN-КОД

2

Триизмерен лазер с 3 ярки 360° лазерни кръга
– PowerBright-Laser с 3 ярки 360° лазерни кръга
– Лазерен отвес позициониран пред уреда,
благодарение на двата изнесени лазерни кръста
– Оптимизиран за дейности в близост до тавана
– Oбхват на самонивелиране 3°, Точност 0,35 мм / м
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Стойка за монтиране на триноги, стени
и магнитни обекти
– Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато
устройството е извън самонивелиращия обхват.

Laser
650 nm

ПОРЪЧКА NO

SU

. 30
0 cm

В комплекта: CompactPlane-Laser 3D, калъф,
компактен статив 150 см с вкл. калъф, батерии

26.01.18 13:45

ПРЕСЕЧНИ И ЛИНЕЙНИ ЛАЗЕРИ

3D линейни лазери

Laser
650 nm

SuperPlane-Laser 3G Pro

В комплекта: SuperPlane-Laser 3D Pro, CrossGrip, литиево-йонен
акумулаторен пакет с външна зарядна станция, адаптор/зарядно
устройство вкл. международни адаптори, опаковано в L-BOXX 136
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

036.600L

4 021563 700486

1

N

IP 54

2
1/4“

magnetic

lock

Триизмерен лазер с един хоризонтален
и два вертикални зелени 360° лазерни кръга
– Описанието на продуктите е същото като
на SuperPlane-Laser 3D Pro
– Хоризонтална и вертикална 360° лазерни линии със
зелена DLD технология, осигуряваща тяхното високо
качество: прецизни, чисти и отлично видими.
– GRX-Ready: В комбинация с лазерния приемник
(по избор), вграденият режим за ръчен контрол
позволява откриването на лазерни лъчи на дълги
разстояния и при неблагоприятни светлинни условия
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

Li-Ion

Battery

5/8“

1HG360° 2VG360°

LI G

L-BOXX

S

В комплекта: SuperPlane-Laser 3G Pro, CrossGrip, литиево-йонен
акумулаторен пакет с външна зарядна станция, адаптор/зарядно
устройство вкл. международни адаптори, опаковано в L-BOXX 136

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

036.650L

4 021563 700493

1
IP 54

2
magnetic 1/4“

lock

SU

Laser
515 nm

S

1H360° 2V360°

SU

Триизмерен лазер с един хоризонтален
и два вертикални 360° лазерни кръга
– PowerBright-Laser с 3 ярки 360° лазерни линии
– Лазерен отвес позициониран пред уреда,
благодарение на двата изнесени лазерни кръста
– Oбхват на самонивелиране 3,5°, Точност 0,2 мм / м
– Индивидуално превключваеми лазери
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Магнитната стойка и скобата за стена CrossGrip
позволяват да се използва като самостоятелно
устройство, в комбинация, както и в хоризонтално
и вертикално положение. С регулируем
щипков механизъм
– Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато
устройството е извън самонивелиращия обхват.
– Дълготрайна и мощна акумулаторна
литиево-йонна батерия
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40, наличен като
допълнителна опция, може да открива лазерните
лъчи в обхват до 40 м – идеален за външно ползване.

HT

SuperPlane-Laser 3D Pro

HIGH POWER

N

Li-Ion

Battery

5/8“

HT

HIGH POWER

LI G

L-BOXX

X3-Laser Pro
HOBO

*
S

1HG360° 2VG360°

Прецизна фина настройка

*  Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния
червен 630-660 nm лазер

В комплекта: X3-Laser, CrossGrip Pro, 2x литиево-йонен акумулаторен пакет,
адаптор/зарядно устройство, опаковано в L-BOXX 136
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

036.800L

4 021563 705221

1

SU

Laser
515 nm

– GRX-Ready: В комбинация с лазерния приемник
(по избор), вграденият режим за ръчен контрол позволява
откриването на лазерни лъчи на дълги разстояния и при
неблагоприятни светлинни условия
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

N

IP 54

2
lock

mag

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

1/4“

5/8“

Li-Ion

Battery

HT

max.
74 mm

Триизмерен лазер с един хоризонтален
и два вертикални зелени 360° лазерни кръга
– Хоризонтална и вертикална 360° лазерни линии със
зелена DLD технология, осигуряваща тяхното високо
качество: прецизни, чисти и отлично видими.
– Лазерен отвес позициониран пред уреда,
благодарение на двата изнесени лазерни кръста
– Оптимизиран за дейности в близост до тавана
– Oбхват на самонивелиране 3°, Точност 0,2 мм / м
– Индивидуално превключваеми лазери
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Магнитната стойка и скобата за стена CrossGrip Pro
позволяват да се използва като самостоятелно
устройство, в комбинация, както и в хоризонтално
и вертикално положение. С регулируем
щипков механизъм
– Идеален за прикрепване към профилите
при сухото строителство
– Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато
устройството е извън самонивелиращия обхват.
– Дълготрайна и мощна акумулаторна
литиево-йонна батерия
– Микро USB вход за зареждане на батерията
– Адаптер/зарядно устройство за работа на уреда
с мрежово захранване

LI G

L-BOXX
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Автоматични самонивелиращи се лазери

3D
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Лазери с пендула и сензорни лазери

3D

Преглед

AutoCrossLaser 3C

PowerCrossLaser 5 Combi

PowerCrossLaser 5G

PowerCrossLaser 8 S

PrecisionPlaneLaser 3D Pro

PrecisionPlaneLaser 3G Pro

Система

1H / 2V / 1D

1HG / 1VG /
3V / 1D

1HG / 4VG / 1D

4H / 4V / 1D

1H360°/
2V 360°

1HG 360°/
2VG360°

Осветление

PowerBright

DLD /
PowerBright

DLD

PowerBright + +

0,2

0,2

0,15

0,1

0,15

0,15

3

5

5

8

3

3

Обхват на лазерната
равнина

120°

HG 120°
VG 180°

HG 120°
VG 180°

H360° (4 x 90°)
V180°

360°

360°

Брой лазерни точки

1

1

1

1

Точност мм / м
Брой лазерни лъчи

PowerBright +

DLD

Точков отвес

•

•

•

•

•

•

Индивидуално
превключваеми лазери

•

•

•

•

•

•

Обхват на нивелиране

2,5°

2°

2°

3°

2°

2°

Automatic-Level

Automatic-Level

Automatic-Level

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Принцип на нивелиране
Фина вертикална
настройка
AntiShake
Функция наклон

ръчно

ръчно

ръчно

електронен

електронен

електронен

Режим на приемане

•

•

•

•

•

•

Лазерен клас

2

2

2

2

2

2

• = В наличност

AutoCross-Laser 3C Pro

1H 2V 1D

Laser
635 nm

В комплекта: AutoCross-Laser 3C, акумулаторни батерии, бързозарядно
устройство, лазерни очила, адаптор за тринога (за тринога с манивела),
гумени тапи, опаковано в L-BOXX 136

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

031.212L

4 021563 694358

1

2
lock

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

5/8“

3x
AA

N

HT

BONUS

SU

Линеен лазерен нивелир с точков отвес
и допълнителна референтна линия
– Права отвесна функция посредством лазерния
кръст на върха и долния точков лазер.
– Перпендикулярна настройка на вертикалните
лазерни линии
– Oбхват на самонивелиране 2,5°, Точност 0,2 мм / м
– Централният корпус може да се завърта с бутон
с помощта на нониус, за точно позициониране
на лазерните линии.
– Регулируеми крачета, с отстраняеми гумени тапи
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40, наличен като
допълнителна опция, може да открива лазерните
лъчи в обхват до 40 м – идеален за външно ползване.

LI G

L-BOXX
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Лазери с пендула и сензорни лазери
PowerCross-Laser 5
Combi

ПЕ

057.300L

4 021563 707010

1

Laser
635 nm

Laser
515 nm

PowerCross-Laser 5G

EAN-КОД

IP 54

N

Li-Ion

5/8“

Устойчив линеен лазер с 5 ултра ярки, зелени
лазерни линии и точков отвес
– Описанието на продуктите е същото като
на PowerCross-Laser 5 Combi
– Изключително ярка, зелена, висококачествена
DLD лазерна линия: прецизни, чисти и отлично видими.
– Oбхват на самонивелиране 2°, Точност 0,15 мм / м
– GRX-Ready: В комбинация с лазерния приемник
(по избор), вграденият режим за ръчен контрол
позволява откриването на лазерни лъчи на дълги
разстояния и при неблагоприятни светлинни условия.
*  Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния
червен 630-660 nm лазер

SU

2

ПОРЪЧКА NO

LI G

L-BOXX

Battery

1HG 4VG 1D

S

S

В комплекта: PowerCross-Laser 5G, адаптор/зарядно устройство,
адаптор за тринога (за тринога с манивела), гумени тапи,
литиево-йонна акумулаторна батерия, опаковано в L-BOXX 136

EAN-КОД

ПЕ

032.060L

4 021563 692736

1

SU

ПОРЪЧКА NO

N

HT

HOBO

HT

Зелен линеен лазер с ултра ярка диодна
технология и с 3 допълнителни червени
лазерни линии и точков отвес
– Изключително яркият зелен лазерен кръст отпред
в комбинация с DLD технология, постигат като резултат:
прецизни, чисти и отлично видими лазерни линии.
1HG 1VG
С 3 вертикални червени линии.
3V 1D
– Oбхват на самонивелиране 2°, Точност 0,2 мм / м
– Подвижен пакет на литиево-йонната батерия
– Перпендикулярна настройка на вертикалните
лазерни линии
– Права отвесна функция посредством лазерния
S
S
кръст на върха и долния точков лазер.
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
В комплекта: PowerCross-Laser 5 Combi, адаптор/зарядно устройство,
при наклонени повърхности
адаптор за тринога (за тринога с манивела), гумени тапи,
– Централният корпус може да се завърти с помощта на
литиево-йонна акумулаторна батерия, опаковано в L-BOXX 136
нониусен механизъм и подвижната плоча на основата,
за точно позициониране на лазерните линии.
– RX-/GRX-Ready: Заедно с лазерен приемник (по избор),
интегрирания режим за ръчно приемане позволява
откриването на червени и зелени лазерни линии на
дълги разстояния и при неблагоприятни светлинни условия.
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

LI G

*
Laser
510 nm
515

PowerCross-Laser 8 S

IP 54

2

Li-Ion

Високопрецизен линеен лазер с 8 ултра ярки
лазерни линии и точков отвес
– Четирите хоризонтални лазерни диода проектират
много ярка хомогенна лазерна линия на 360°;
четирите вертикални лазерни лъча са позиционирани
под прав ъгъл един спрямо друг.
– Моторизирано изравняване до ± 3°
– Oбхват на самонивелиране 3°, Точност 0,1 мм / м
– Подвижен пакет на литиево-йонната батерия
– IR дистанционно управление позволява ръчно
контролиране на желаните наклонени равнини.
Съответните оси се визуализират чрез светодиоди.
– Права отвесна функция посредством лазерния
кръст на върха и долния точков лазер.
– Централният корпус може да се завърти с помощта на
нониусен механизъм и подвижната плоча на основата,
за точно позициониране на лазерните линии.
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40, наличен като
допълнителна опция, може да открива лазерните
лъчи в обхват до 40 м – идеален за външно ползване.

L-BOXX

Battery

5/8“

4H 4V 1D

BONUS

S
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EAN-КОД

ПЕ

032.080L

4 021563 688289

1

2

IP 54
lock
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SU

Laser
635 nm

ПОРЪЧКА NO

N

Li-Ion

5/8“

Battery

HT

В комплекта: PowerCross-Laser 8 S, лазерни очила,
адаптор/зарядно устройство, дистанционно управление,
адаптор за тринога (за тринога с манивела), гумени тапи,
литиево-йонна акумулаторна батерия, опаковано в L-BOXX 238

LI G

L-BOXX
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Сензорни лазери

HIGH POWER

HIGH POWER

PrecisionPlane-Laser
3D Pro
S

1H360° 2V360°

2

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

036.400A

4 021563 699575

1

IP 54

Триизмерен лазер с три зелени 360° лазерни кръга
и метална основа
– Описанието на продуктите е същото като
на PrecisionPlane-Laser 3D Pro
– Хоризонтална и вертикална 360° лазерни линии със
зелена DLD технология, осигуряваща тяхното високо
качество: прецизни, чисти и отлично видими.
– GRX-Ready: В комбинация с лазерния приемник
(по избор), вграденият режим за ръчен контрол
позволява откриването на лазерни лъчи на дълги
разстояния и при неблагоприятни светлинни условия.
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

LI G

Battery

1HG360° 2VG360°

S

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

036.500A

4 021563 695492

1

IP 54
5/8“

SU

*

N

HT

В комплекта: PrecisionPlane-Laser 3G, метална основа с нониусен
механизъм и гумени тапи, литиево-йонен акумулаторен пакет
с външна зарядна станция, адаптор/зарядно устройство вкл.
международни адаптори, батерии, куфар

*  Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния
червен 630-660 nm лазер

Laser
515 nm

N

Li-Ion

5/8“

lock

PrecisionPlane-Laser
3G Pro

2

В комплекта: PrecisionPlane-Laser 3D, метална основа с нониусен
механизъм и гумени тапи, литиево-йонен акумулаторен пакет
с външна зарядна станция, адаптор/зарядно устройство вкл.
международни адаптори, батерии, куфар
SU

Laser
635 nm

Sensor-Automatic

HT

Триизмерен лазер с три 360° лазерни кръга
и метална основа
– Допълнителна функция за наклон за нивелиране
при наклонени повърхности
– Моторизирано изравняване до ± 2°
– Oбхват на самонивелиране 2°, Точност 0,15 мм / м
– Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато
устройството е извън самонивелиращия обхват.
– RX-Ready: Лазерният приемник RX 40, наличен като
допълнителна опция, може да открива лазерните
лъчи в обхват до 40 м – идеален за външно ползване.
– Дълготрайна и мощна акумулаторна
литиево-йонна батерия
– Регулируема основа за прецизно позициониране
на лазерните линии, въртящ се корпус
с нониусен механизъм за фина настройка

LI G

Li-Ion

Battery
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CombiRangeXtender 40

033.35

SU

Лазерен приемник за всички линейни лазери
с RX- и GRX-READY технология
– Бърза настройка за близки и далечни разстояния
– С RX- и GRX-READY, лазерните лъчи пулсират на висока
честота. Тази пулсация позволява на CombiRangeXtender
В комплекта: универсална стойка, батерии
да открива червените и зелените лазерните лъчи
на разстояние до максимум 40 м.
– Главни и странични магнити
ПОРЪЧКА NO EAN-КОД
ПЕ
– Универсалната стойка улеснява прикрепянето
на уреда към нивелирни рейки/лати.

N

HT

Аксесоари

LI G

4 021563 682928 1

max.
40 m

magnetic

Не е подходящ за зелени лазери.

В комплекта: универсална стойка, батерии, куфар
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

033.40A

4 021563 703586 1

ПЕ

HOBO

Професионален акумулаторен пакет
– За по-дълги периоди на работа с лазерни
измервателни уреди
– Зареждане на 1 до 4 NiMH батерии
– Безопасен за природата и икономически ефективен
– По-стари NiMH батерии могат да бъдат възбудени
с функция REFRESH
– Статусът на зареждане на батерията се показва
на LC дисплея

Време на зареждане
Тип AA, 2700mAh: 140 мин.
Тип AA, 2000mAh: 100 мин.

N

LI G

2x
AAA

magnetic

SpeedPowerPack

SU

Лазерен приемник за всички линейни лазери
с RX-READY технология
– Бърза настройка за близки и далечни разстояния
– С RX-READY, лазерните лъчи пулсират на висока
честота. Тази пулсация позволява на RangeXtender да
открие лазерните лъчи на разстояние до максимум 40 м.
– Главни и странични магнити
– Универсалната стойка улеснява прикрепянето
на уреда към нивелирни рейки/лати.

HT

RangeXtender 40

2x
AAA

Тип AA, 1500mAh:
Тип AAA, 800mAh:

75 мин.
80 мин.

В комплекта: SpeedPowerPack, адаптор/зарядно устройство вкл.
международни адаптори, акумулаторни батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

039.901A

4 021563 665174 1

4x
AA

Магнитна мишенаплочка червена/
зелена

LaserVision
червени/зелени

За всички ротационни лазери или лазерни
инструменти
– Със закрепващи магнити и двойна скала
– Удобни при ниски тавани

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

023.61A

4 011879 643980

червени

023.65

4 021563 663439

зелена

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

020.70A

4 011879 644000

червени

020.71A

4 021563 684663

зелена

magnetic

Лазерни очила за червени и зелени лазери
– Предназначени за оптимална видимост на
лазерните маркировки на далечни разстояния

Лазерен приемник за линейни лазери
с GRX-/RX технология

max. 40 m

max. 40 m

Combi/RangeXtender 40 открива лазерните
лъчи във всички условия на осветление на
заобикалящата среда. Лазерните лъчи пулсират
на висока честота. Приемникът може да прихване
сигнала на лазера на разстояние до 40 м.
Универсалната стойка позволява уреда да бъде
прикрепян към нивелирни рейки. Нивелирните
рейки Flexi се препоръчват за всички наземни
измервания.
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Ротационни лазери
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РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ

ИНТЕРИОРНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ,
ПРИ СТРОИТЕЛСТВО ПОД И НАД ЗЕМЯТА
Ротационните лазери намират широко приложение. Тяхната основна цел е точното нивелиране на големи разстояния
и установяване на нива и наклони дори и при лоша видимост. Ротационните лазери на Laserliner разполагат с редица
технологии, които правят измерванията по-лесни и сигурни и имат многобройни приложения. Тяхната надеждност
и прецизност са доказани с практическото им приложение, дори и в много необичайни ситуации.

Прецизна технология
Автоматично самонивелиране на уреда
чрез система с пендула с магнитно
успокояване. Уредите са фабрично
настроени/калибровани и се
самохоризонтират автоматично
в рамките на няколко секунди.

Допълнителна функция за всички уреди
с функция „ Sensor Automatic“: Електрониката
постоянно подравнява уредите дори при
движение. За бързо нивелиране, върху
вибриращи повърхности и при ветровито
време.

Електронните либели и позициониращите
устройства се контролират от температурнонезависими сенсори за автоматично
нивелиране на уредите. Уредите са
фабрично калибровани и настроени
и се хоризонтират автоматично.

Предпазва от грешни или
неточни измервания. Постоянното следене
на подравняването на лазера се активира
30 или 45 секунди след самонивелиране.
В случай че уредът неволно е разбалансиран
или преместен поради въздействието на
външни фактори, като предпазна мярка
измерванията следва да се прекратят.

lock

IP 66

lock

IP 54

Измервателните уреди се
характеризират със специфична
защита срещу прах и дъжд.

Транспортно Заключване: Уредите с функция
“Automatic Level” са защитени с бутон за
заключване по време на транспортирането
им. Уредите с надпис “Sensor Automatic”
са специално защитени чрез автоматично
заключване.

Laser
635 nm

2
Лазерен клас

Ротационните лазери с технология 635 nm
имат широк температурен диапазон,
в който могат да работят доста надеждно.
Видимостта е ограничена до приложение
в затворени пространства.

Laser
515 nm
Зеленият цвят изглежда до 6 пъти
по-ярък от червения. Това прави възможно
приложението на този вид лазери върху
тъмни повърхности, на големи разстояния
и дори в ярко осветена среда. Червеният лазер
с дължина на вълната 635 nm се използва
като референт за разлика в светлината.

Най-съвременните зелени DLD лазерни
диоди осигуряват енергийна ефективност
и високотемпературна стабилност, като
осигуряват изключително качество на
лазерния лъч. Резултатът е по-остра, добре
отличаваща се и ясно видима лазерна линия.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Пространствените решетки показват лазерните равнини и функции.
1. Хоризонтално нивелиране 4. Функция наклон
5. 90° ъгъл
2. Вертикално нивелиране		 по едната ос
6. Горна референтна точка / 		
				 Долен точков отвес
auto: Автоматично нивелиране
man: Ръчно нивелиране

Система за презареждане на батерията
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Интериорни и довършителни работи, при строителство под и над земята

Преглед

Хоризонтален
Вертикален

AquaPro

Cubus

Quadrum OneTouch

Quadrum

Quadrum DigiPlus

Centurium
Express G

автоматично

автоматично

автоматично

автоматично

автоматично

автоматично

ръчно

автоматично

автоматично

автоматично

автоматично

0,2

0,15

0,1

0,075

0,075

•

•

•

•

•

•

•

•

Точност мм / м
Горен референтен
лъч/отвес

0,075

Долен точков отвес

•

HighSpeed
Обхват на нивелиране
Принцип на нивелиране

3,5°

4°

5°

5°

6°

4°

Automatic Level

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

Sensor-Automatic

•

•

•

•

•

•

•

•

•

AntiDriftSystem (Tilt)
Фина вертикална
настройка

•

AntiShake
Функция наклон

ръчно

Дистанционно
управление
Режим на приемане

•

•

ръчно

DualSlope

DualSlope

Single-/DualGrade

DualSlope

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технология на
зеления лазер

•

Лазерен клас

2 / Green 2

2

2 / Green 2

2

2

= По избор

auto

man

man

В комплекта: AquaPro, SensoLite 120, универсална стойка,
стойка за стена/под, акумулаторни батерии,
адаптор/зарядно устройство, алуминиев лек статив 165 см,
гъвкава нивелирна рейка Plus, FlexiSlider, калъф, батерии

Алуминиев лек статив 165 см
– С релефна монтажна повърхност и бързо заключване
– Адаптер с 5/8“ резба, стоманени крака

В комплекта акумулаторни батерии
и зарядно устройство

Гъвкава нивелирна рейка Plus
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 77

LONG OPERATING TIME

Laser
635 nm

046.03.00A

4 021563 690527 2

IP 54

2
lock

5/8“

min. 95 cm

ПЕ

N

LI G

max. 160 cm

EAN-КОД

SU

ПОРЪЧКА NO

HT

Автоматичен ротационен лазер
с лазерен приемник, тринога, нивелирна рейка
и акумулаторни батерии/зарядно устройство
– Вертикално нивелиране с настройващо краче
– Обхват на самонивелиране 3,5°, Точност 0,2 мм /м
– Режими на лазера: ротационен и ръчен режим
на приемане
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 120 м

. 16
5 cm

AquaPro 120 Plus set
165 см

max

• = В наличност

2

6x
AA
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Интериорни и довършителни работи, при строителство под и над земята
Cubus 110 S

auto

man

SU

N

Може да бъде вертикално
позициониран на земята или
на тринога

Cubus 310 S
HOBO

EAN-КОД

052.200A

4 021563 694761 1

LI G

ПЕ

В комплекта: Cubus, SensoLite 310, стойка за стена и статив,
универсална стойка, дистанционно управление, акумулаторни батерии,
адаптор/зарядно устройство, куфар
SU

Напълно автоматичен ротационен лазер
– Описанието на продуктите е същото като
на Cubus 110 S
– С приемник SensoLite 310 вместо SensoLite 110
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 300 м

ПОРЪЧКА NO

HT

В комплекта: Cubus, SensoLite 110, стойка за стена и статив,
универсална стойка, дистанционно управление, акумулаторни батерии,
адаптор/зарядно устройство, куфар

N

HT

Напълно автоматичен ротационен лазер
– Обхват на самонивелиране 4°, Точност 0,15 мм / м
– Режими на лазера: точков, сканиране, въртене
и ръчно приемане
– Всички функции на ротационния лазер могат да
бъдат контролирани с дистанционното управление
на разстояние до 40 м.
– Допълнителният референтен лъч улеснява изграждане
на преградни стени
– Монтажна стойка за стена и статив
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 100 м

auto

LI G

ОБХВАТ 300 м

052.210A

4 021563 701308 1

2

IP 66
5/8“

auto

ПОРЪЧКА NO

ПЕ

5/8“

Лек статив 165 см
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 75

5 cm

В комплекта: Cubus, SensoLite 110, стойка за стена и статив,
универсална стойка, дистанционно управление, акумулаторни батерии,
адаптор/зарядно устройство, куфар, лек статив 165 см
с ремък за носене, гъвкава нивелирна рейка Plus, FlexiSlider

. 16
max

2

N

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

052.200-1

4 021563 700738 1
IP 66

lock

SU

Гъвкава нивелирна рейка Plus
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 77

64

LI G

IP 66

2

Напълно автоматичен ротационен лазер
– Описанието на продуктите е същото като
на Cubus 110 S

Laser
635 nm

N

4 021563 695201 1

min. 99 cm

HOBO

EAN-КОД

SU

В комплекта: Cubus G, SensoLite 110 G, стойка за стена и статив,
универсална стойка, дистанционно управление,
акумулаторни батерии, адаптор/зарядно устройство, куфар

052.300A

Cubus 110 S set

man

auto

HT

lock

Напълно автоматичен ротационен лазер
със зелена DLD-лазерна технология
– Описанието на продуктите е същото като
на Cubus 110 S
– С приемник SensoLite 110 G вместо SensoLite 110
– С DLD технология за изчистен и перфектно
видим лазерен лъч
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

Laser
515 nm

ПЕ

5/8“
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ПЕ

HT

Cubus G 110 S

EAN-КОД

max. 160 cm

Laser
635 nm

ПОРЪЧКА NO

LI G

РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ

Интериорни и довършителни работи, при строителство под и над земята

Quadrum OneTouch
410 S

auto

В комплекта: Quadrum OneTouch, SensoLite 410, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии, отделение за
алкални батерии, адаптор/зарядно устройство, куфар, батерии

SU

N

Функция „Управление
с един бутон”
Лазерът се включва от режим
настройка (AntiShake) в защитен
режим (ADS-Tilt) с натискането
на един бутон – максимално
опростено.

N

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

Set FL

053.200-2

4 021563 700752 1

Set LT

053.200-3

4 021563 700820 1

2
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LI G

ПЕ

IP 66
lock

HT

min. 128 cm

Set FL
Гъвкава нивелирна рейка Plus
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 77
Set LT
Телескопична нивелирна лата LT 5 м
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 77

ПЕ

SU

. 26
0 cm

Професионален статив с манивела 260 см
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 75

Laser
635 nm

4 021563 677849 1

LI G

В комплекта: Quadrum OneTouch, SensoLite 410, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии, отделение за
алкални батерии, адаптор/зарядно устройство, куфар, батерии,
професионален статив с манивела 260 см с ремък за носене,
set FL: гъвкава нивелирна рейка Plus, FlexiSlider, set LT: телескопична
нивелирна лата LT 5 м

Ротационен лазер, управляван с един бутон
– Описанието на продуктите е същото като
на Quadrum OneTouch 410 S

LT

053.200A

max

HOBO

EAN-КОД

max. 255 cm

Quadrum OneTouch
FL
410 S set

ПОРЪЧКА NO

HT

Ротационен лазер, управляван с един бутон.
За хоризонтално нивелиране на особено
големи разстояния.
– Опростено управление – само с един бутон
– Обхват на самонивелиране 5°, Точност 0,075 мм / м
– Режими на лазера: точков, сканиране, въртене
и ръчно приемане
– Всички функции на ротационния лазер могат да
бъдат контролирани с дистанционното управление
на разстояние до 40 м.
– 4-те приемни диода позволяват уредът да бъде
контролиран дистанционно от всички страни.
– Интегрирана система за безопасна работа OneTouch
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 400 м

man

5/8“

4xC

65
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Интериорни и довършителни работи, при строителство под и над земята
Quadrum 410 S

auto

man

SU

N

LT

N

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

053.00.02A

4 021563 677856 1
4xC

В комплекта: Quadrum, SensoLite 410, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии,
отделение за алкални батерии, адаптор/зарядно устройство,
куфар, батерии, професионален статив с манивела 260 см
с ремък за носене, set FL: гъвкава нивелирна рейка Plus, FlexiSlider,
set LT: телескопична нивелирна лата LT 5 м

max

N

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

053.00.07-4

4 021563 682386 1

053.00.07-5

4 021563 692743 1

IP 66
lock

SU

2

LI G

В комплекта: Quadrum G, SensoLite 410, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии,
отделение за алкални батерии, адаптор/зарядно устройство,
куфар, батерии

5/8“

Set LT
Телескопична нивелирна лата LT 5 м
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 77

HT

man

HT

auto

IP 66

Set FL
Гъвкава нивелирна рейка Plus
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 77

66

4xC

5/8“

auto

LI G

ПЕ

IP 66

2

Професионален статив с манивела 260 см
– Описанието на продуктите е същото като
на стр. 75

Laser
635 nm

4 021563 707171 1

. 26
0 cm

HOBO

053.00.09A
mm

Напълно автоматичен ротационен лазер
– Описанието на продуктите е същото като
на Quadrum 410 S

FL

EAN-КОД

N

SU

Quadrum 410 S set

ПОРЪЧКА NO

lock

Напълно автоматичен ротационен лазер
със зелена DLD-лазерна технология
– Описанието на продуктите е същото като
на Quadrum 410 S
– С DLD технология за изчистен и перфектно
видим лазерен лъч
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

Laser
515 nm

В комплекта: Quadrum, SensoLite M350, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии,
отделение за алкални батерии, адаптор/зарядно устройство,
куфар, батерии

2

Laser
635 nm

Quadrum G 410 S

4 021563 670772 1

min. 128 cm

HOBO

053.00.07A

LI G

ПЕ

SU

Напълно автоматичен ротационен лазер
– Описанието на продуктите е същото като
на Quadrum 410 S
– С приемник SensoMaster M350 вместо SensoLite 410
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 350 м

EAN-КОД

max. 255 cm

Quadrum M350 S

ПОРЪЧКА NO

HT

В комплекта: Quadrum, SensoLite 410, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии,
отделение за алкални батерии,
адаптор/зарядно устройство,
куфар, батерии

5/8“

ПЕ

4xC
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HT

Напълно автоматичен ротационен лазер
– С допълнителен червен отвесен лазер
– Обхват на самонивелиране 5°, Точност 0,1 мм / м
– Режими на лазера: точков, сканиране, въртене
и ръчно приемане
– Всички функции на ротационния лазер могат да
бъдат контролирани с дистанционното управление
на разстояние до 40 м.
– 4-те приемни диода позволяват уредът да бъде
контролиран дистанционно от всички страни.
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 400 м

auto

LI G

РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ

Интериорни и довършителни работи, при строителство под и над земята
Quadrum DigiPlus 410 S

auto

auto x

auto y

man

В комплекта: Quadrum DigiPlus, SensoLite 410, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии, отделение за
алкални батерии, адаптор/зарядно устройство, куфар, батерии

SU

HT

Ротационен лазер с наклон по 2-те оси
– Обхват на самонивелиране 6°, Точност 0,075 мм / м
– Отклонението в хоризонталната равнина може да
се зададе с числа по осите X и Y
– Режими на лазера: точков, сканиране, въртене
и ръчно приемане
– Висока максимална скорост: 600 об/мин
– Голям, осветен LC дисплей
– Работните режими на ротационния лазер могат
да бъдат контролирани с дистанционно управление
на разстояние до 40 м.
– 4-те приемни диода позволяват уредът да бъде
контролиран дистанционно от всички страни.
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 400 м

auto

N

LI G

Ясно подреден, осветен LC дисплей
Всички функции са показани на голям
LC дисплей. Това прави настройката
на уреда лесна и опростена. Директно
прочитане на определения наклон.

Ротационен лазер с наклон по 2-те оси
– Описанието на продуктите е същото като
на Quadrum DigiPlus 410 S
– С приемник SensoMaster 400 Pro вместо SensoLite 410

EAN-КОД

ПЕ

053.300A

4 021563 682270 1

В комплекта: Quadrum DigiPlus, SensoMaster 400 Pro, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии, отделение за
алкални батерии, адаптор/зарядно устройство, куфар, батерии

SU

N

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

053.400A

4 021563 684007 1

2

Laser
635 nm

mm

IP 66
5/8“

lock

HT

Quadrum
DigiPlus 400 Pro S

ПОРЪЧКА NO

LI G

ПЕ

4xC

Centurium Express
G 410 S

auto

Laser
515 nm

man x

man y

N

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

056.500L

4 021563 685301 1

lock
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LI G

ПЕ

IP 66

2

HT

В комплекта: Centurium Express G, SensoLite 410, универсална стойка,
дистанционно управление, акумулаторни батерии, отделение за
алкални батерии, адаптор/зарядно устройство, батерии,
опаковано в L-BOXX 238

SU

Напълно автоматичен ротационен лазер
със зелена DLD-лазерна технология
– С DLD технология за изчистен и перфектно
видим лазерен лъч
– Обхват на самонивелиране 4°, Точност 0,075 мм / м
– Режими на лазера: точков, сканиране, въртене
и ръчно приемане
– Всички функции на ротационния лазер могат да
бъдат контролирани с дистанционното управление
на разстояние до 40 м.
– 4-те приемни диода позволяват уредът да бъде
контролиран дистанционно от всички страни.
– Изключително висока скорост на макс. 800 оборота
в минута за бързи резултати в режим експресно
ръчно приемане
– AntiShake функция за бърза настройка върху
вибриращи повърхности и при силен вятър
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 400 м
– Зелената лазерна технология е с температурни
граници 0....50°С

auto

5/8“

4xC

L-BOXX

67

РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ

Аксесоари

В комплекта: универсална стойка, батерия
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

028.71

4 021563 663262 1

SU

Лазерен приемник за ротационни лазери
– Един светодиоден дисплей отпред и един – отзад
– Петцифров дисплей, различни мелодии
за оптичните индикатори
– Изключително силен пиезозвук на зумера
– Главни и странични магнити
– Диапазон на приемане за червени лазери до 300 м
– 200 м за зелени лазери
– Изключително устойчива конструкция

ПЕ

IP 66

N

HT

SensoLite 310 set

LI G

9V

magnetic

Ярко сигнално LED осветяване:
Високо, Ниско, Цел

В комплекта: универсална стойка, батерия
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

028.75

4 021563 677214 1
IP 67

ПЕ

SU

Високо ефективен лазерен приемник
с изключително голям диапазон на приемане
за червени и зелени ротационни лазери
– Изключително голям диапазон на лазерно приемане за бързо лазерно измерване на големи разстояния
– LC дисплей отпред и отзад. Мелодиите показват
нивото на лазерния лъч.
– Осветен LC дисплей
– Изключително ярките 3-цветни светодиоди са
разположени отпред, отзад и отстрани, за възможно
най-обхватна локализация.
– Versus функция: Приемникът следи референтната
височина на ротационния лазер, като по този начин
ефективно предотвратява неверни измервания.
Визуален и акустичен сигнал показва, когато лазерния
лъч се премества от референтната височина, напр. като
резултат от външни влияния, които действат
на ротационния лазер.
– Изключително силен пиезозвук на зумера
– Силни магнити на корпуса и отстрани
– Универсална стойка с кръгла либела
– Диапазон на приемане до 400 м

N

HT

SensoLite 410 set

LI G

9V

magnetic

Не е подходящ за зелени лазери.

Отчитане на лазерното
ниво с точност до
милиметър
Обхват на приемане
на лазера до 350 м

mm

В комплекта: универсална стойка, батерии
EAN-КОД

028.85

4 021563 706815 1
IP 66

magnetic

SensoMaster 400 Pro set

Прецизен в мм лазерен приемник
за ротационни лазери
– Лазерен приемник с 127 мм дължина на приемното
поле за бързо “хващане“ на лъча дори на големи
разстояния
– Отчитане на лазерното ниво с точност до милиметър
– Разликата до лазерното ниво се показва графично
и цифрово на двустранния LC дисплей
– Три ярки светодиода отпред, както и изключително
силен пиезо зумер също показват разстоянието до
лазерното ниво.
– Хоризонтална либела с въздушно мехурче
– Специална гумена защита
– Диапазон на приемане за червени лазери до 400 м
Не е подходящ за зелени лазери.

N

LI G

4x
AA

Отчитане на лазерното
ниво с точност до
милиметър
Обхват на приемане
на лазера до 400 м

mm

В комплекта: универсална стойка, батерии
EAN-КОД

028.80

4 021563 663934 1
2x
AA
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ПЕ

SU

ПОРЪЧКА NO

HT

HOBO

Прецизен в мм лазерен приемник
за ротационни лазери
– Лазерен приемник с 127 мм дължина на приемното
поле за бързо “хващане“ на лъча дори на големи
разстояния
– Отчитане на лазерното ниво с точност до милиметър
– Разликата до лазерното ниво се показва графично
и цифрово на двустранния LC дисплей
– Три ярки светодиода отпред, както и изключително
силен пиезо зумер също показват разстоянието до
лазерното ниво.
– Вертикална и хоризонтална либела
с въздушно мехурче
– Здрав корпус със солидна глава и странични магнити
– Диапазон на приемане за червени лазери до 350 м

N

HT

SensoMaster M350 set

LI G

РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ

Аксесоари

SensoPilot Pro

Машинен лазерен приемник за управление
на строителни машини
– В комбинация с ротационен лазер SensoPilot служи
като постоянен водач за контрол на височината.
– Всяко от неговите четири лазерни приемни устройства,
което е с дължина 25 см, може да приема лазерния
лъч в радиус от 360°.
– Големи, ясно видими LED дисплеи указват
нивото на лазера.
– Обхват 200 м
– Високоустойчив водо- и прахонепроницаем корпус
– Със силни магнити за закрепване на уреда
към машината
Не е подходящ за зелени лазери.

В комплекта: вградена батерия, адаптор/зарядно устройство,
кабел за батерията 12/24 V, куфар

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

035.00A

4 021563 658787 1
IP 66

IP 66
magnetic

Дистанционен дисплей
за SensoPilot

Този дистанционен дисплей позволява
референтната височина да се наблюдава от
мястото на водача в строителната машина.
– Това е идеално допълнение към мобилния лазерен
приемник SensoPilot
– Много устойчива конструкция, с гнезда за монтаж
– водо- и прахонепроницаем корпус

В комплекта: съединителен кабел за SensoPilot
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

035.01

4 021563 658800 1
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АВТОМАТИЧНИ НИВЕЛИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА
ЗА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
Нивелиращите инструменти се използват за специални задачи на големите строителни
площадки. Те функционират като прецизни телескопи, с изкуствена мишена, генерирана
на определена височина – хоризонтален отправен лъч.
Един автоматичен нивелир самостоятелно настройва лъча-мишена в хоризонталната равнина.

Хоризонтален кръг с безкраен въртящ
се нониус за прецизно позициониране.

Измерване с нивелир

Практично, удобно за настройка
сгъваемо огледало за грубо
инвелиране на овалната либела.

за да се определи разликата във височината
в дадения тук пример, нивелирната рейка
първо се установява в т. А. Оптичната
система на нивелира автоматично се
самоподравнява хоризонтално. С помощта
на маркирането с оптичния визьор сега
е възможно да се отчете разстоянието
между т. А и визьорната линия, изобразена
в синьо. Сега рейката може да се постави в
коя да е друга т.В и да се направи ново
измерване чрез визьора.

Дългометражна скала с Е оразмеряване

A
B

Стативът с шарнирна глава 165 см
позволява бързото подравняване
на AL 26 / 32.

Пресмятане на височинната разлика
Височина А – Височина В =
Височинната разлика
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AUTOMATISCHE
АВТОМАТИЧНИ
AUTOMATISCHE
NIVELLIERINSTRUMENTE
НИВЕЛИРАЩИ
NIVELLIERINSTRUMENTE
ИНСТРУМЕНТИ

Изпитани и доказани оптични измервателни инструменти
Автоматичен оптичен
нивелир 26 Plus
HOBO

Здрав, надежден нивелиращ инструмент
с висококачествени оптични лещи
– Практически бърз търсач на целта
– Компенсатор с въздушно успокояване
– Усилване 26 х
– Стандартно отклонение 2,5 мм/км
– Хоризонтален кръг 360°, 400 gon по заявка
– Кръста на оптиката може да се калибрира във всички
посоки благодарение на двете допълнителни абсциси
– Обезопасително устройство при транспортиране

В комплекта: AL 26, отвес, ключ шестостен,
игла за калибриране, транспортен калъф с ремък за носене
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.84

4 021563 705283 1

IP 64
5/8“

Автоматичен оптичен
нивелир 26 Plus set
HOBO

Комплект за нивелиране
със статив с шарнирна глава 165 см
и телескопична нивелирна лата LT 5 м

включва

В комплекта: AL 26, отвес,
ключ шестостен, игла за калибриране,
транспортен калъф с ремък за носене,
статив с шарнирна глава 165 см,
телескопична нивелирна лата LT 5 м
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

080.84-1

4 021563 705313 1

ПЕ

IP 64
5/8“

Автоматичен оптичен
нивелир 32 Plus
HOBO

Здрав, надежден нивелиращ инструмент
с висококачествени оптични лещи
– Практически бърз търсач на целта
– Компенсатор с въздушно успокояване
– Усилване 32 х
– Стандартно отклонение 1 мм/км
– Хоризонтален кръг 360°, 400 gon по заявка
– Кръста на оптиката може да се калибрира във всички
посоки благодарение на двете допълнителни абсциси
– Обезопасително устройство при транспортиране

В комплекта: AL 32, отвес, ключ шестостен,
игла за калибриране, транспортен калъф с ремък за носене
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.85

4 021563 705290 1

IP 64
5/8“

Автоматичен оптичен
нивелир 32 Plus set
HOBO

Комплект за нивелиране
със статив с шарнирна глава 165 см
и телескопична нивелирна лата LT 5 м

включва

В комплекта: AL 32, отвес,
ключ шестостен, игла за калибриране,
транспортен калъф с ремък за носене,
статив с шарнирна глава 165 см,
телескопична нивелирна лата LT 5 м
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

080.85-1

4 021563 705320 1

IP 64
5/8“
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АКСЕСОАРИ ЗА ЛАЗЕРНИ И НИВЕЛИРАЩИ УРЕДИ

ОСНОВИ ЗА НАЗЕМНА РАБОТА
За цялостно използване на всички възможности, предлагани от линейния, ротационния
лазер или автоматичния нивелир, имате нужда от статив. Laserliner предлага обширна
гама от стативи, тъй като различните задачи изискват различни технически решения.
Стойките за стена улесняват работата по измервания на тавани.

Практичен лост на
професионалния статив

Лесно монтиране на измервателни уреди
благодарение на пружинираща подвижна
предавка

Обща стоманена верига, предпазваща
краката от плъзгане по гладки подове

Здрави стоманени крака с гумени
предпазители

min. 98 cm

EAN-КОД

080.24A

4 021563 706518 1

ПЕ

min. 78 cm

. 30
0 cm

5/8“

max

Висококачествена, компактна алуминиева тринога
с манивела
– Адаптер с 5/8“ резба
– Телескопичните крака с множество секции
и манивелата (31,5 см) осигуряват широк
настройващ диапазон.
– Подходящ за използване върху различни повърхности
благодарение на специалното комбиниране на краката
(с гумен или стоманен край)

max. 300 cm

ПОРЪЧКА NO

1/4“

Компактен статив
300 см

В комплекта:
1/4“ и 5/8“-адаптори за монтаж
на уреди, калъф

max. 290 cm

+

. 31

HOBO

Висококачествена алуминиева тринога
– С включени адаптори за монтиране на уреди
с 1/4“ и 5/8“ резба
– Голям обхват на регулирането (85 см).
Коляното може да се фиксира в желаната позиция.
– Подходящ за използване върху различни повърхности
благодарение на специалното комбиниране на краката
(с гумен или стоманен край)
– Телескопични крака

max

VarioStand L 300 см

0 cm

Ключ за равномерно освобождаване
на всички крака

В комплекта: калъф
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

080.37

4 021563 670666 1

5/8“
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min. 99 cm

max. 160 cm

. 16

Олекотен дизайн с релефна повърхност
за монтиране на уреда
– Адаптер с 5/8“ резба
– Стоманени крака
– Ключ за бързо освобождаване

max

Лек статив 165 см

5 cm

Триноги

В комплекта: кука за тежестта
на отвеса, ремък за носене

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.02

4 021563 694082 1

min. 102 cm

max. 165 cm

. 17

Устойчив статив с релефна повърхност
за монтиране на уреда
– Адаптер с 5/8“ резба
– Стоманени крака
– Стоманена верига
– Ключ за бързо освобождаване

max

Алуминиев статив
170 см

0 cm

5/8“

В комплекта: кука за тежестта
на отвеса, ремък за носене

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.11

4 021563 694105 1

min. 70 cm

max.173 cm

. 17

Устойчив статив с вградено професионално
регулиране на височината с манивела
– Адаптер с 5/8“ резба
– Голям обхват на регулирането (97 см).
Коляното може да се фиксира в желаната позиция.
– Манивелата може да бъде фиксирана
на желана позиция.
– Подходящ за използване върху различни повърхности
благодарение на специалното комбиниране на краката
(с гумен или стоманен край)
– Стоманени крака
– Стоманена верига

max

Професионален статив
с манивела
HOBO
175 см

5 cm

5/8“

В комплекта: ремък за носене
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.26

4 021563 706464 1

min. 128 cm

max. 255 cm

. 26

Устойчив статив с вградено професионално
регулиране на височината с манивела
– Адаптер с 5/8“ резба
– Голям обхват на регулирането (70 см).
Коляното може да се фиксира в желаната позиция.
– Манивелата може да бъде фиксирана
на желана позиция.
– Подходящ за използване върху различни повърхности
благодарение на специалното комбиниране на краката
(с гумен или стоманен край)
– Стоманени крака
– Стоманена верига

max

Професионален статив
с манивела
260 см

0 cm

5/8“

В комплекта: ремък за носене
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.35

4 011879 633462 1

Телескопична
рейка
330 см

Висококачествен телескопичен алуминиев стенд,
идеален за бърза смяна на работното положение
– Адаптер с 1/4“ и 5/8“ резба
– Стендът се захваща между пода и тавана, след това
лазерния уред се върти ръчно, за да се постави
в правилното положение и да е готов за работа.
– Конструкция от 5 части – за по-лесно транспортиране
– Максимална височина – 330 см

min. 129 cm

max. 295 cm

Устойчив статив с вградено професионално
регулиране на височината с манивела
– Адаптер с 5/8“ резба
– Подходящ за ветровито време благодарение
на стабилното укрепване и двойната бързозаключваща система.
– Голям обхват на регулирането (60 + 60 см).
Коляното може да се фиксира в желаната позиция.
– Манивелата може да бъде фиксирана
на желана позиция.
– Подходящ за използване върху различни повърхности
благодарение на специалното комбиниране на краката
(с гумен или стоманен край)
– Стоманени крака

max

Професионален статив
с манивела
300 см

. 30
0 cm

5/8“

В комплекта: ремък за носене
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.39

4 021563 694075 1

5/8“

В комплекта: телескопичен адаптор, калъф

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

090.120A

4 021563 665372 4

UNLIMITED
MOVE
1/4“

5/8“
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Стойки за стена
FlexClamp Plus
HOBO

Универсална щипка
– Лесна за настройка щипкова стойка с практична основа
– Разнообразни възможности за монтаж,
без нараняване на повърхностите
– Височината и позицията на измервателния
уред са лесно регулируеми
– Практична основа с крачета
За всички лазерни измервателни устройства
с 1/4“ резба.

max.
57 mm

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

090.135A

4 021563 703456 5

1/4“

Монтажна стойка

Монтажна стойка
– Подсигурен в долната част с 5/8“ резба
– За монтаж на стена и магнитни детайли
За всички лазерни измервателни устройства
с 1/4“ резба.
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

036.26

4 021563 692934 1

magnetic

CrossGrip Pro
HOBO

1/4“

ПЕ

5/8“

Магнитна скоба и стенна конзола за универсална употреба
– Може да се използва самостоятелно или
в комбинация – на стена и на магнитни предмети

max.
74 mm

За всички лазерни измервателни устройства
с 1/4“ резба.

0°
90°
POSITION

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

036.24

4 021563 706242 1

magnetic

CenterBase 2

CenterBase 2
Подравняваща основа за
SuperPlane-Laser 3D Pro / 3G Pro
– Стабилна метална основа с нониусен механизъм
– Свободно въртящата се основа позволява точното
позициониране на кръста на пода или тавана,
дори когато устройството е монтирано на статив.
– Регулируемите крачета позволяват устройството
да бъде настроено в правилната позиция

ПЕ

1/4“

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

036.31

4 021563 703999 1

5/8“

Стойка за стена Pro

Предназначена е за ротационни
и линейни лазери Laserliner
– С позиционно колело за регулиране на височината,
щипков държач за захващане към конструкционните
елементи.
За всички лазерни измервателни устройства
с 5/8“ резба.
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

080.71

4 021563 658817 1

5/8“
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Стойки за стена и нивелирни рейки
Ъглова скоба 5/8“

Професионален дизайн с ъглова скала
– Адаптер за тринога за задаване на наклони.
За всички лазерни измервателни устройства
с 5/8“ резба.

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

080.75

4 021563 662821 1

5/8“

TelePilot
5м

Професионален телескопичен уред за
измерване, с прозорец
– Вградено удължаващо рамо с възможност
за удължаване в двете посоки
– Измервателен уред с вътрешна рулетка
– Вътрешни и външни измервания
– Със заключване за всяка отделна част

Стоманена измерваща
лента с прозорче за
наблюдение

Гъвкава нивелирна
рейка Plus
червена /
зелена

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

075.105

4 011879 635398 2

За всички измервания на височини
от нивото на пода
– Относителна височина на измервателния обхват –
около 80 -190 см, ± 50 см, максимална дължина
около 240 см
– Разлика във височина може да се отчита направо,
без необходимост от пресмятания
– Не може да се сравнява с обикновената
нивелирна рейка.

ПЕ

В комплекта: FlexiSlider

FlexiSlider
– Оптимална помощ при позициониране на
лазерния приемник върху нивелирна рейка Flexi Plus
– Гладък плъзгач за бърза и лесна употреба
– Със скоба за бързо стягане
Нивелирна рейка Plus червена
– Идеална за червени лазери
Нивелирна рейка Plus зелена
– Идеална за зелени лазери

UNLIMITED
MOVE

Телескопична
нивелирна лата
LT 4 м / 5 м

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

червена 080.50

4 011879 631147 1

зелена

080.51

4 021563 664948 1

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

4m

080.42

4 021563 694112

1

5m

080.43

4 021563 694129

1

Лесни за разчитане, стабилни нивелирни рейки
за употреба дори и при екстремни условия
– Изработена от здрав алуминиев профил
– Предназначена за оптични нивелири
и ротационни лазери
– Телескопична нивелирна лата, 4 м:
макс. височина 4 м, минимална височина 1,19 м
– Телескопична нивелирна лата, 5 м:
макс. височина 5 м, минимална височина 1,22 м

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com
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МАГАЗИН LASERLINER

В кухнята и на двора

CONNECTION

BBQ-GasCheck

Измервателен уред за определяне нивото
на газ в газови бутилки (LPG)
– Визуален сигнал за индикация на нивото
– Функция " Автоматично изключване"
– Подходящ за: газови бутилки за къмпинг,
барбекю, лъчисти нагреватели и др.

Диаметър на алуминиевата/стоманена бутилка:
200…350 мм

В комплекта: BBQ-GasCheck, батерия

Scan

Full

EAN-КОД

ПЕ

082.161A

4 021563 696482 5

9V

Empty

ThermoMaître

ПОРЪЧКА NO

Професионален термометър за печене, готвене
и пържене с дисплей за идеалните температури
за говеждо, свинско, агнешко, пилешко и риба
– За определяне на основните температури
– Кратко време за измерване, благодарение на
високоскоростния сензор
– Измерване в °C или °F
– Разтегателна сонда с много тънък и практичен връх
– Голям LC дисплей
– Здрав и практичен корпус в привлекателен дизайн

Обхват на измерване: -40°C…230°C
<-18°C ± 4°C, -18°C…100°C ± 2°C,
точност:
>100°C ± 4°C

В комплекта: ThermoMaître, батерии

FAST
MEASURING

FAST
MEASURING
SEC*

3

ThermoControl Duo
HOBO

Цифров термометър за наблюдение на етапа на
готвене на месни ястия с приложението
ThermoControl чрез Bluetooth
– Професионален термометър за готвене и печене,
който определя етапа на приготвяне / вътрешната
температура на различни видове месо, птици и риба
– 2 сензора/сонди за измерване и наблюдение
на 2 позиции и температури
– Магнити за позициониране върху печката или грила
– Топлоустойчив до 350 °C
– Дължина на кабела на температурния сенор - прибл. 1,1 м
– Ястия и видове месо, разделени на: говеждо, свинско,
агнешко, птиче и риба с до 5 етапа на готвене като rare,
medium rare, medium, medium well, and well done
– Изчистен дисплей
– Функция таймер и аларма

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

082.029A

4 021563 688203 5

ПЕ

3x
AAA

Обхват на измерване: -50°C…300°C
точност:
± 1°C (0°C…100°C)
± 2°C (-20°C…0°C / 100°C…150°C)
± 3°C (-50°C…-20°C / 150°C…200°C)
± 5°C (200°C…300°C)

ThermoControl App
Предлага различни функции за наблюдение
и достигане на необходимия етап на готвене
Избор на различни ястия или меса с предварително
зададени етапи на готвене
Индивидуално зададени базови температури
С таймер

В комплекта: ThermoControl Duo, 2x сензора / сонди, 2x захранващи
измервателни кабела, 2x измервателни кабелни намотки, батерия

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

082.429A

4 021563 705351 5
IP 44

magnetic
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МАГАЗИН LASERLINER

Фирмен магазин
CarryMax

Компактно и с цифрова скала кантарче, което
позволява лесно и удобно измерване на багаж,
раници, чанти и т.н.
– Голям измервателен обхват
– Може да се използва с една или с две ръце
при по-тежки предмети
– функция автоматично задържане
– Функция "Тара" - за определяне на разлики в теглото
– Кука с ремък за окачване на измерваните предмети
Обхват на измерване: 0…55 кг
Резолюция: 50 г

В комплекта: CarryMax, кука, батерия
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

085.101A

4 021563 688852 5

1x
CR2032
3V

PersonalCable
HOBO

USB мултифункционален кабел за връзка
с уреди с акум. батерии
– USB кабел за връзка с компютър
или USB зарядно устройство
– USB 2.0 Тип A > Micro-USB / USB Тип C / lightning
– Здрава найлонова оплетка на кабела
В комплекта: PersonalCable

1,5 m
Зелена лазерна
бизнес показалка

USB

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

020.120A

4 021563 705269 1

USB
USB

USB

ПЕ

USB

Съвременно помагало за бизнес презентация
дори в ярко осветени помещения
– Зелена лазерна точка
– Черен метален корпус с мек захват
– Лазерен клас 2 < 1мW
– Обхват 100 м
В комплекта: зелена лазерна точка, метална кутия, батерии
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

020.100A

4 021563 665365 1

2

Laserliner блуза /
Тениска

Laser
515 nm

ПЕ

2x
AAA

...01 / Дълъг ръкав: черна
– Едностранен печат
– 100% висококачествен памук
...03 / Тениска с къс ръкав: черна
– Едностранен печат
– 100% висококачествен памук
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

...01 / ...03

4 021563......		

Размер M

020.83…M

...665068 /...666300 1

Размер L

020.83…L

...665075 /...665679 1

Размер XL

020.83…XL

Размер XXL 020.83…XXL

Laserliner
BusinessShirt

...665082 /...665686 1
...665099 /...665693 1

Комфортна еластична тениска
– Дълъг ръкав, черна
– С фирмено лого
– С джоб на гърдите
– 97% памук / 3% еластан
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

Размер M

020.83.05M

4 021563 688753

1

Размер L

020.83.05L

4 021563 688760

1

Размер XL

020.83.05XL

Размер XXL 020.83.05XXL
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ПЕ

4 021563 688784

1

4 021563 688791

1

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

МАГАЗИН LASERLINER

Продажбена зона
Round
Tower

Свободно стоящ, ротационен продажбен щендер
за продуктова презентация
– Опаковки от серия IQ могат да се подредят
от три страни
– С две долни лавици и 20 евро куки, 20 см дължина
– Размери: 120 x 200 см (ø x В)

55 cm
46 cm

Ø 80 cm

ProShop Tower
HOBO

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

020.88

4 021563 687961 1

Свободностоящ търговски дисплей
за продуктова презентация
– Продуктите могат да бъдат поставени както на куки,
така и на рафтове - идеален за представяне на куфари
– Цветова комбинация: черно/оранжево
– Двустранен дисплей с 4 рафта и 2 основи
– Размери: 55 x 194 x 69 см (Ш х В х Д )
– Куки по заявка

55 cm
69 cm

CompactShop

Модулна презентационна и търговска система професионално продуктово представяне
с необходимата информация
– Разнообразна настройка на модулите на системата,
които се адаптират към оформлението на
търговската зона.
– Гъвкаво подреждане на знаци, осветителни кутии
и продуктови дисплеи
– По заявка

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

101.100

4 021563 706785 1

В комплекта:
Модул A		 4 регала с 1 осветителна кутия
Модул B 6 регала с 2 осветителни кутии
Модул C 	8 регала с 2 осветителни кутии,
опция: информационна витрина за представяне на
продукти, заключваща се стъклена витрина с шкаф
с плъзгащи се врати - по заявка, лента за скенера
със система за насочване

18 cm

144 cm

A

B

103
56

100

56

C

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

A 020.110

4 021563 697533 1

B 020.111

4 021563 697809 1

C 020.112

4 021563 697816 1
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МАГАЗИН LASERLINER

Продажбена зона
Презентационен шкаф
за магазини 60 см

Продуктово представяне в осветен шкаф
(не включва измервателните инструменти)
– Основно тяло - черно отвън, бяло отвътре със стъклен рафт, осветление и заден панел
– Размери: 60 х 80 х 45 см (Ш х В х Д )

Знаме

ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

020.80.8-19

4 011879 643942 1

1. Външно знаме
– Размер: Изправен формат 1,50 x 3,50 м
– 2- цвята, UV-устойчив полиестер,
– С подсилени шевове
– 4 щипки за захващане
2. Външно знаме
– Като горната версия за пилон, но с удължено рамо
3. Вътрешно знаме
– Като горната версия, с връвчица за лесно сгъване

В комплекта: калъф
ПОРЪЧКА NO

EAN-КОД

ПЕ

1 020.940.01 4 021563 669097 1
2 020.940.02 4 021563 680504 1
3 020.940.03 4 021563 680511 1

Продажбени стелажи
100 / 125 см

82

Атрактивна продуктова презентация върху
черни продажбени стени/стелажи
– Примерните оформления показват продажбени
щендери със светлинни рекламни шапки,
с лого, продуктови и тестови дисплеи,
информационен щанд, плакат и др.
– По заявка
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Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75 · www.laserliner.com

83

Уредите са с производствена гаранция
4 години от датата на закупуване.
Изключение правят акумулаторните
батерии и аксесоарите.

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

За по-подробна информация:
www.laserliner.com/garantie

Валиден от 01.04.2019, обект на нашите Общи условия
за продажби и доставки.
Артикулите, маркирани с (1), се предлагат до изчерпване на
наличностите (спрени от производство). Промени в цвета и
дизайна, определящи комбинации и изображения на продукти,
както и технически подобрения са запазени от производителя.
За допуснати печатни грешки не носим отговорност.

Фото архив: UMAREX Laserliner · istockphoto · shuttertock · Adobe Stock
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SERVICE
UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149
59755 Arnsberg

020.907.11BG

UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 638-300
Fax
+49 2932 638-333
info@laserliner.com
www.laserliner.com
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Думата Bluetooth® и логото
са регистрирани търговски марки
на Bluetooth SIG Inc.

