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Продуктова програма за  
търговия на дребно 2019/20

ГАРАНЦИЯ
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY



2

NECTIOTIOONNN

0,803 m

0,698 m

1,996 m

CONO N

CONCO NECNECTIOT N

21.05.19
12:23:12

Управлявай измервателните  
технологии интелигентно.  Измервай лесно.

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

   Съхранява измерените данни  
на едно място. 

   Запис на съпътстваща  
 информация директно на обекта.

    Записаните скици/чертежи са 
идеален шаблон за създаване  
на подробни планове.

   Точно изчисление на необходимите 
количества материали.

Безплатно – приложение за 
измерване и документиране за 
смартфони и таблети

Измервателна технология с интегриран Bluetooth.
За бърз трансфер на данни.

 Управляващо приложение
 за дистанционен контрол на  
 измервателни технологии  
 Laserliner с вграден Bluetooth  

   Дистанционно управление 
на измервателни уреди при 
труднодостъпни места.      

   Избор на лазерна равнина

   Настройка яркостта на лазера

   Защита от вибрационни  
смущения (функция TILT)

   Режим на готовност и ръчно приемане                  
Включване / изключване                  
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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.

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

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.

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.

Изключително ярката зелена лазерна технология
постига висококачествени линии: прецизни,  
ясни и лесно видими.

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.

Лазерен клас 2: Поради рефлекса на 
премигване, окото се затваря в рамките  
на 0,25 секунди, предотвратявайки 
увреждане.

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

Уреди с дължина на вълната 635 nm имат широк 
температурен диапазон, в който могат да работят 
доста надеждно. Видимостта е ограничена до 
приложение в затворени пространства.

Ключът към оптимална работа при 
много измервателни уреди е магнитното 
прикрепяне.То позволява на  ръцете  
да останат свободни, за да извършват  
други действия.

SOFT: калъф 

HARD: пластмасово куфарче за  
 инструменти   

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

Прецизна технология. 
Убедителни. Професионални. Иновативни.

Професионални технологии с редица предимства

Auto-Calibration: Адаптира уреда директно след 

включване към различни основи.

 Auto-Cal Plus: Позволява лесно локализиране на 
измервани обекти в режим Metal-Scan.

Инфрачервено дистанционно 

Звуков предупредителен или 
тестови сигнал

Кратко време за измерване,  
благодарение на високоскоростния  
сензор

 
3 х бързо измерване в сравнение  
с традиционните уреди.

Електронен трансфер на данни

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.
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MORE THAN

COMPETENCE

WWWWWW

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Laserliner – UMAREX  Централен офис, Арнсберг, Германия

Повече гаранция.  
Повече сигурност.
Повече измервателни 
технологии.

ПРЕЦИЗНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ.
ЛЕСНО. БЪРЗО. ЕФЕКТИВНО.

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. 

Обширен продуктов асортимент 
за изискванията на крайните 
потребители и строителите-
професионалисти.

За по-подробна информация  
идете на www.laserliner.com
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Съдържание

Електрическа екипировка 
–  Тестери за батерии, фазомери  

и волтметри

– Мултиметри 

– Кабелни тестери 
– Кабелни детектори

 Индикатори за наклон
–  Дигитални нивелири 

–  Ъгломери

Аксесоари за лазерни 
измервателни устройства
– Триноги, cтойки за стена

BBQ, В кухнята и на двора
– Термометър за печене, готвене и пържене 

– Мултисензорен термометър

–  Нивомер за газови бутилки /  

измерване на налягането в гуми

– Електронно кантарче 

Продажбена зона
– Продажбени дисплеи

–  Електронно проектиране на  

продажбени точки

Измерители на разстояние
– Ултразвуково измерване на разстояние

– Лазерно измерване на разстояние

– Дигитален шублер

– Измервателни колела

Уреди за измерване  
и контрол на влажността
– Измерване на влажност и конденз

–  Измерване на повърхностна влага

–  Измерване на вътрешна влага

Лазери за стенно и подово 
подравняване
– Линейни и универсални 
– 90° лазери

Инструменти за измерване 
на температура 
–  Контактно и безконтактно измерване  

на температура

–  Инфрачервено измерване на 

температура

Пресечни и линейни лазери 
–  Компактни лазери

– 360° линейни лазери

–  Аксесоари за линейни лазери

Видео контрол 
– Дигитален ендоскоп

Ротационни лазери
– Комплекти за средни разстояния

Електронни скенери 
–  Локализиране на дървени  

и метални предмети и кабели

Съдържание
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082.046A 2
Laser
650 nm

2 2 x 
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082.034A 5
1x 
LR44 
1,55 V 

082.028A 5magnetic

1 x 
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082.332A 59 VWet Alarm

°C°C

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75  ·  факс: +359 2 931-79-77  ·  www.laserliner.com

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД 

В комплекта: CondenseSpot Plus, батерия

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД 

ClimaPilot

В комплекта: ClimaPilot, батерия

Температура на околната среда: -10°C…50°C 
Точност:   ±1°C

(Относителна) влажност: 20%rH…90%rH 
Точност:   ±5%rH (25%rH…85%rH)

Дигитален влагомер за измерване на относителна 
влажност и температура на околната среда  

с индикатор на точката на конденз 
–  Практичен уред за мониторинг на вътрешния климат

–  Електронен дисплей с мин./макс. стойности
–  Превключване между околна температура / 

точка на конденз

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД 

ClimaCheck Електронен термометър и влагомер
–  Измерване на относителна влажност и околна

температура 
–  Може да се използва като настолно устройство 

с разтегателен клипс
–  Вграден магнитен държач
– Електронен дисплей с мин./макс. стойности

В комплекта: ClimaCheck, батерия

Температура на околната среда:  0°C…50°C 
Точност:   ±1°C

(Относителна) влажност: 20%rH…99%rH 
Точност:   ±5%rH (25%rH…85%rH)

CondenseSpot Plus Безконтактен инфрачервен термометър за 
локализиране на термомостове и кондензираща влага
–  8-точков лазерен кръг определя точно зоната 

на измерване
–  Измерване на повърхностна температура и 

точка на конденз
–   Функция за локализиране на конденза и термо-

мостовете с визуализиране точката на конденз.
–  Измерване в температурен диапазон (-40°C…365°C)
– Емисионен коефициент: 0,01…1,0 (регулируем)
–  Аларма в цвят: Визуализация на термо моста 

в цвят на дисплея.
–  Бърз избор на 5 емисионни коефициента по 

подразбиране с "Fast Preset" бутон или точна 
настройка с въвеждане на числена стойност.

– Индикация на конденза чрез „БАР” диаграма 
– Обектив: 12:1, осветен дисплей

Професионално измерване на влага - бързо и без 
нараняване на измерваната повърхност 
–  Капацитивен метод за измерване на влага в различни 

материали, без тествания материал да бъде наранен.  
–  Избирате вида на материала и поставяте 

инструмента на повърхността, от която да определите 
съдържанието на влага в проценти - %.

–  4 избираеми характеристики на материала: мека 
дървесина (напр. смърч, бор, липа), твърди дървесни 
видове (напр. бук, дъб, бреза), Гипсова и циментова 
замазка                                        

–  LED индикаторът мокро/сухо  дава незабавни 
резултати за измереното съдържание на влага 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД 

В комплекта: MoistureFinder Compact, батерия

Обхват на измерване / Точност: 

Дърво:  ± 0,5% ± 10 цифри 
Други материали: ± 0,6% ± 1 цифри

MoistureFinder Compact

 Инфрачервена температура: -40°C…365°C  
Точност:  -40°C…0°C (± (1°C + 0,1°C / 1°C))

0°C…33°C (± 1°C или ± 1% която стойност  
е по-голяма) 
>30°C (± (2°C или ± 2% която стойност 
е по-голяма)

Температура на околната среда: -20°C…65°C 
Точност:  ± 1°C (0°C…50°C) 

± 2,5°C (<0°C и >50°C)

(Относителна) влажност:  1%…99% 
Точност:  ± 3% (20%…80%), ± 5% (<20% и >80%)

 Измерване на влажност и конденз

  Измерване на повърхностна влага

  Измерване на вътрешна влага

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА
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082.017A 5
4x 

AAA

082.004A 59 V

082.013A 59 V

082.015A 5
4 x 

AAA

082.003A 5
4x 
LR44

Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75  ·  факс: +359 2 931-79-77  ·  www.laserliner.com

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: DampMasterCompact Plus, защитна капачка с тестваща 
функция, куфар

Влага в материала (метод на съпротивление): 
Точност (абсолютна):  

Дърво:  ± 1% (5%…30%) / ± 2% (<5%  и  >30%) 
Други материали:  ± 0,15% (0%…10%) / ± 1% (>10%)

Универсално устройство за замерване  на влага в 
дърво и строителни материали с Bluetooth интерфейс
–  Описанието на продуктите е същото като 

на DampFinder Compact
–  Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията
–  Интегрирани таблици с материали 

в приложението MeasureNote

HOBO

HOBO

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Компактен уред за измерване на влажността  
на дървото
–  Проверява степента на сухота в дървото за огрев, 

за да консервира енергия и намали емисиите
–  Двойна скала за най-често използваните видове 

дърва за огрев: 
Обсег, дърво група A (бук, липа, върба, абанос) 
Обсег, дърво група B (дъб, явор, елша, смърч, ясен) 

–  LED индикатор мокро/сухо: 12-цветните LED полета 
(зелен = сухо, жълт = влажно, червен = мокро) 
предоставят незабавна информация за степента на 
влажност или сухота на тествания материал.

– Опростено управление с един бутон
– Стабилна, ергономична кутия

Влага в материала (метод на съпротивление): 
Точност (абсолютна):  

Дърво:    ± 2%

В комплекта: WoodTester Compact, защитна капачка с тестваща 
функция, батерия

WoodTester 
Compact

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Влага в материала (метод на съпротивление): 
Точност (абсолютна):  

Дърво:  ± 1% (5%…30%) / ± 2% (<5%  и  >30%) 
Други материали:  ± 0,15% (0%…10%) / ± 1% (>10%)

В комплекта: DampFinder Home, защитна капачка с тестваща функция, 
батерия

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Универсално устройство за замерване на влага  
в дърво и строителни материали
–  За установяване на влага в строителни материали 

и за бързи проверки при работа с дървени материали
–    2 групи  дървесина със 108 дървесни вида, 

8 вида строителни материали (аериран бетон C12/15, 
аериран бетон C20/25, аериран бетон C30/37,
анхидритова мазилка, бетон, гипсова мазилка, тухли 

от гипс и варовик, циментова мазилка) и универсален 
индекс режим

–  Цифров дисплей на измерените стойности 
и температурата на околната среда 

–  Надежден, ергономично проектиран корпус 
–  Осветен прозрачен дисплей

Влага в материала (метод на съпротивление): 
Точност (абсолютна):  

Дърво:  ± 1% (5%…30%) / ± 2% (<5%  и  >30%) 
Други материали:  ± 0,15% (0%…10%) / ± 1% (>10%)

В комплекта: DampFinder Compact, защитна капачка с тестваща 
функция, батерии

DampCheck

В комплекта: DampCheck, защитна капачка, батерии

Влага в материала (метод на съпротивление): 
Точност (абсолютна):  

Дърво:  ± 2%  
Строителни материали:  ± 0,3%   температура на околната среда:  

 ± 2°C (0…40°C)

Компактен уред за измерване на влага
–   Проверява степента на сухота в дървото 
–  За проверка на влажността в гипсова мазилка
– Измерване на околна температура 
–  LED индикатор мокро/сухо: 3-цветните LED полета 

(зелен = сухо, жълт = влажно, червен = мокро) 
предоставят незабавна информация за степента на 
влажност или сухота на тествания материал.

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

DampFinder Compact

КОНТРОЛ НА ВЛАЖНОСТТА

DampFinder  
Compact Plus

DampFinder Home Универсално устройство за замерване на влага  

в дърво и строителни материали
–  За установяване на влага в строителни материали 

и за бързи проверки при работа с дървени материали

–  2 групи  дървесина със 102 дървесни вида, 

3 вида строителни материали 
(циментова мазилка, анхидритова мазилка, 
тухли от гипс и варовик)

– функция автоматично задържане
–  Цифров дисплей на измерените стойности 

и температурата на околната среда 
–  Осветен прозрачен дисплей
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Дигитален термометър за домакински, кулинарни, 
търговски, занаятчийски и индустриални 
приложения
–  Може да се потопи или забоде в материала/продукта 
–  Широк диапазон на температурно измерване: 

-40°C до 250°C
–  Бързо отчитане на резултата 
– Измерване в °C или °F 
–  Функция "задържане" измерената стойност 

се запазва на дисплея 
– Електронен дисплей с мин./макс. стойности
– Голям LC дисплей

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ThermoTester Обхват на измерване: -40°C…250°C 
точност:   1,5% ± 2°C

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: ThermoSpot One, батерии

В комплекта: ThermoSpot Laser, батерии

Безконтактно инфрачервено измерване  
на температура с вграден лазер
–  Безконтактният измервателен метод е идеален за 

чувствителни повърхности и за опасни места като 
движещи се машинни части или електрически 
инсталации.

–  Определяне на измерваната област с насочващ лазер
–  Широк диапазон на температурно измерване: 

-38°C до 365°C 
–  Макс-Read: Най-високата измерена стойност се 

показва на дисплея по време на измерването.
– Емисионен коефициент: 0,95
– Обектив: 12:1 
– Осветен дисплей

Инфрачервен  
измервателен обхват: -38°C…365°C 
Точност:  ± 2,5°C + 0,05°C / градус (-38°C…0°C) 

± 2,5°C или ± 2,5%  
която стойност е по-голяма (0°C…365°C) 

ThermoSpot One

ThermoSpot Laser Безконтактно инфрачервено измерване  
на температура с вграден лазер
–  Описанието на продуктите е същото като

на ThermoSpot One 
–   8-точков лазерен кръг определя точно 

измерваната зона 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: ThermoVisualize, софтуер за бърз анализ,  
4 GB микро-SD карта, батерии, куфар

Инфрачервен сензор:  Термо сензори, 9 Hz

IR оптика: Инфрачервени лещи 
FOV: 40° x 40° 
Фокус: Стандартен фокус 0,5 м - 5 м

Термична чувствителност:  NETD 0,1°C @ +30°C

Измервателен обхват: –20°C…250°C

Точност:  ± 2°C или ± 2% от измерената стойност

Дисплей:  2,8-инчов цветен TFT

Режим на картината:  Инфрачервено изображение

Формат:  JPEG формат до 40.000 снимки

Памет:  Микро-SD карта до 8 GB

Свързване:  Micro-SD
Други характеристики:  Избор от 4 езика

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
– Съхранява измерени данни за всяко изображение
–  Избираеми стандартни цветни палети: 

IRON, RAINBOW, Висок контраст и сиво
–  Съхранение на информацията на подменяема 

микро SD карта

В комплекта: ThermoTester,  
защитно капаче, батерия

   Контактно и безконтактно измерване 

на температура

  Инфрачервено измерване на температура

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

ThermoVisualizer
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ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Компактна камера за инспекция и оглед  
на труднодостъпни места  
–  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
–  2-кратна цифрова промяна в стъпки по 10%
–  DOF: Фокусна дълбочина 3…7 cм
– Връзка с външен монитор посредством TV-Out изход
–  Ръчно завъртане на образа до 180° на монитора
– Глава на камерата: ø 9 мм

В комплекта: VideoScope One, 
батерии

VideoScope One

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

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 1…6 cм

– Връзка с външен монитор посредством TV-Out изход
–  Ръчно завъртане на образа до 180° на монитора
– Глава на камерата: ø 9 мм

VideoScope XXL В комплекта: , 
USB/REC кабел, 4 GB микро-SD  

карта, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта:  
USB/REC кабел, 4 GB микро-SD  

карта, батерии

HOBO

VideoScope Plus 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
–  Ръчно завъртане на образа до 180° на монитора
– Глава на камерата: ø 9 мм

  Дигитален ендоскоп

ВИДЕО КОНТРОЛ

Компактна камера за инспекция и оглед  

на труднодостъпни места  
–  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
–  2-кратна цифрова промяна в стъпки по 20%

–  DOF: Фокусна дълбочина 3…7 cм
–  Ръчно завъртане на образа до 180° на монитора

– Глава на камерата: ø 9 мм

В комплекта: , 
батерии

VideoScope XL
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PowerCheck

BatteryCheck Измервателен обхват: 1,5 V / 9,0 V

Измервателен обхват: 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V / 8,4 V / 9,0 VТестер за проверка нивото на заряд на алкални
и акумулаторни батерии
–  За проверка на всички модели често използвани батерии, 

вкл. акумулаторни батерии (AA / AAA / C / D / E-блок / 
клетъчна батерия - малка/голяма)

–  Проверка на различни типове батерии с едно устройство: 
Алкални (AlMn), Цинк карбон (ZnC), Литиеви (LiMnO2), 
Никел метал хидридни (NiMH)

–  Нивото на заряд е показано на LCD скала 
–  Малък, компактен дизайн (вмъква се във всяка  

кутия за инструменти)

Тестер за проверка нивото на заряд на батерии
–  За проверка на всички модели често използвани батерии 

(AA / AAA / C / D / E-блок / клетъчна батерия - малка)
–  Опростена визуализация, 3-цветна скала показва  

нивото на заряд на батерията
–  Лесен за използване, с плъзгащ държач за батерията  

и лесно достъпни контакти
– Работи без батерии
–  Малък, компактен дизайн (вмъква се във всяка  

кутия за инструменти)

В комплекта: PowerCheck, батерия

В комплекта: BatteryCheck

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Тест на фазата за бързо проверка на L-проводника  
на електрически вериги
–  Надеждно и бързо откриване на фаза
–  Прост и надежден уред
–  Компактен дизайн с удобен клипс, практичен  

за джоба на дрехата или кутията с инструменти
– Два фазомера с различни дължини

TipTest Duo set

В комплекта: TipTest Duo

Измервателен обхват:  150 V…250 V

Честотен обхват:  50 Hz…500 Hz

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Нива на напрежение: 5…1000 V/AC, Честота: 50…400 HzБезконтактен тестер за напрежение  
с настройка на чувствителността
–  Установява наличието на електрическо  

напрежение в кабели, контакти, фасунги  
за крушки и бушони / ел. табла

– Открива прекъсване на жици и кабели
–  Изключително висока чувствителност при  

проследяването на жици на голяма дълбочина
–  Ярко LED осветяване за сигнализиране  

на елекрическо напрежение
–  Вградено фенерче с отделни

В комплекта: AC-Check, батерии

AC-Check

В комплекта: ActivePen, батерии

ActivePen Безопасна и безконтактна проверка  
на напрежението
–  Установява наличието на електрическо  

напрежение в кабели, контакти, фасунги  

за крушки и бушони / ел. табла

– Открива прекъсване на жици и кабели
–  Ярко LED осветяване за сигнализиране  

на елекрическо напрежение

Нива на напрежение: 200 V/AC...600 V/AC, Честота: 50…60 Hz

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

  Тестери за батерии, фазомери и волтметри

  Мултиметри

  Кабелни тестери

  Кабелни детектори

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕКИПИРОВКА
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Нива на напрежение: V/DC: 0,2 ...2…20 / 250 V, ± 0,8% / 1%  
V/AC: (40 - 400 Hz): 2 mV...200 / 250 V, ± (1% / 1,2% 

Нива на тока: A/DC: 20 ...200 mA, ± 1,2%  
A/AC: (40 - 400 Hz): 20 ...200 mA, ± 1,5% 

Нива на съпротивление: 0,2 kΩ ...200 kΩ, ± 1,2% / 1%  
200 kΩ...2 MΩ / 2 ...20 MΩ, ± 1,2% / 1,5% 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ActiveTester Универсален тестер за напрежение - за цялата 
електрическа инсталация на сградите
–  Надежден и бърз тестер за напрежение  

с най-често използваните номинални стойности
– Автоматичен  AC/DC тест
–  Автоматична промяна на обхвата и функциите  

за директно тестване и измерване
– Работи без батерии
–  Здрава, практична кутия, заемаща малко място,  

мини формат
В комплекта: ActiveTester, предпазен калъф

Нива на напрежение:  
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/AC  
+/-12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/DC

Индикатор на LED осветяване: 
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V Полярност плюс/минус

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ActiveMaster Надеждни измервателни уреди за проверка на 
напрежението и непрекъснатостта на проводниците
–  Тестер за напрежение с най-често използваните 

номинални стойности
– Автоматичен  AC/DC тест
–  Автоматична промяна на обхвата и функциите 
–  Еднополюсно изпитване на фаза и ротационно поле  

с показване на посоката на фазата
– Еднополюсно изпитване на фаза
–  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)

В комплекта: ActiveMaster, предпазен калъф, батерии

Нива на напрежение: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC

Пик на тока: Is < 3,5 mA

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Дистанционен ръчен тестер за напрежение -  
Работете безопасно с електрически инсталации 
–  Установява наличието на електрическо  

напрежение в кабели, контакти, фасунги  
за крушки и бушони/  ел. табла

– Открива прекъсване на жици и кабели
–  Изключително висока чувствителност при проследяването 

на жици на голяма дълбочина – зум
–  Ярко LED осветяване за сигнализиране  

на елекрическо напрежение
–  Вградено фенерче с отделни ON/OFF бутони
–  Здрава, качествена, устойчива на влияния опаковка

Нива на напрежение: 24…1000 V/AC, Честота: 50…60 Hz

В комплекта: ActiveFinder, батерии

ActiveFinder

MultiMeter-Home

MultiMeter Нива на напрежение:  V/DC: 0,2 V…200 V, ± (0,8% rdg + 5 цифри)  
 V/AC: 200 V…300 V, ± (1,2% rdg + 10 цифри)  
 300 V, ± (1% rdg + 5 цифри) 

Нива на тока:  A/DC: 2 mA…200 mA / 10 A, ± (1,2% / 2% rdg + 5 цифри)

Нива на съпротивление:  0,2 kΩ / 2…200 kΩ / 2 MΩ,  
 ± (1% / 0,8% / 1,2% rdg + 5 цифри) 

Компактен аналогов мултиметър за измервания  
в дома и при любими занимания
–  Точно измерване на напрежението,  

тока и съпротивлението
–  Тест функция за измерване нивото на заряд  

на батерии
– Функция и промяна на обхвата  без смяна на кабели
  –  Голяма, лесна за разчитане аналогова скала 

с настройка на нулева точка
  –  Компактен корпус с интегрирани измервателни 

проводници
 

 
В комплекта: MultiMeter, 2 тестови измервателни електрода, батерия

За всички типични измервания в дома  
и при любими занимания
–  Точно измерване на напрежението,  

тока и съпротивлението
–  Тест функция за измерване степента на зареждане  

на батерии и акумулатори
–    Диодна тестова функция за определяне  

на интегритета/цялостта и поляритета
– Лесен за разчитане LC дисплей

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: MultiMeter-Home, 2 тестови измервателни електрода, 
батерия

Нива на напрежение: V/DC: 12 …300 V, ± 5%  
 V/AC: 60…300 V, ± 5% 

Нива на тока:   A/DC: 30 ...600 mA, ± 5% 

Нива на съпротивление: 10 kΩ...1 MΩ, ± 5% 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

MultiMeter-PocketBox Универсален мултиметър в практична кутия  
с автоматична смяна на измервателния обхват
–  Точно измерване на напрежението,  

тока и съпротивлението
– Автоматичен тестер за непрекъснатост
–  Диодна тестова функция за определяне  

на интегритета/цялостта и поляритета
–   Автоматична функция и промяна  

на обхвата без свързващи кабели
– Лесен за разчитане LC дисплей
– Функция автоматично задържане

 
В комплекта: MultiMeter-PocketBox, 2 тестови измервателни електрода, 
батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ВОЛТМЕТРИ И МУЛТИМЕТРИ И МУЛТИМЕТРИ
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MultiMeter-Pocket Напълно обезопасен унивесален уред за множество 
измервания във всички строителни инсталации
–  Точно измерване на напрежение, ток и съпротивление
– Автоматичен тестер за непрекъснатост
–  Диодна тестова функция за определяне  

на интегритета/цялостта и поляритета
– Вграден дистанционен индикатор за напрежение
–   Автоматична функция и промяна  

на обхвата без свързващи кабели
–  Пълното обезопасяване при всички видове измервания  

предотвратява грешки по време на работата с уреда
–  Супер ярко, вградено фенерче

В комплекта: MultiMeter-Pocket, 2 тестови измервателни електрода, 
батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Нива на напрежение: V/DC: 0,2 …600 V, ± 1,2% 
 V/AC:    2 …600 V, ± 2,3%

Нива на тока:   A/DC: 0 … 200 mA, ± 2% 
 A/AC: 0 … 200 mA, ± 2,5%

Нива на  0,2 …200 kΩ / 2 MΩ  / 20 MΩ, 
съпротивление:   ± (1,2% / 5% / 10%)

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

MultiMeter-Compact Професионален уред за различни измервания,  
с всички функции за точно елетрическо измерване
–  Точно измерване на напрежение, ток,съпротивление, 

капацитет, честота и работен цикъл
–  Автоматична промяна на обхвата  

и ръчен предварителен избор на обхват
– Автоматичен тестер за непрекъснатост
–  Диодна тестова функция за определяне  

на интегритета/цялостта и поляритета
–  Вграден дистанционен индикатор за напрежение  

със звукова, визуална и вибрираща аларма
–  Висока резолюция на измерванията, за прецизно 

определяне на различните измерени променливи
–  Компактна, устойчива на външни влияния опаковка  

с базова опора и селектор-превключвател
– Голям, лесен за четене LC дисплей

В комплекта: MultiMeter-Compact, 2 тестови измервателни електрода, 
батерия

MultiClamp-Meter Професионален уред за измерване на ток  
и напрежение с реално измерване на стойностите
–  Измерване на всички затворени електрически  

вериги (AC/DC)
–  Автоматичен тестер за непрекъснатост  

със звуков сигнал
– Автоматично диодно измерване
– Peak-HOLD функция за определяне на импулсен ток
–  Висока резолюция на измерванията, за прецизно 

определяне на ток, напрежение и съпротивление
–  Вграден безкотактен индикатор за напрежение за 

бързо откриване на активни звена
–  Мин/макс функция за определяне на различните 

измерени променливи
– Ярко LED осветяване за осветяване на тест точката
– Задно осветен LC екран с разграфен дисплей

В комплекта: MultiClamp-Meter Pro, 2 тестови проводника, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Нива на напрежение:  V/DC: 0…600 V / ± 1,5%  
 V/AC: 0…600 V / ± 1,0%  

Тест за съпротивление,  
непрекъснатост:  600 V AC/DC

Нива на тока:  A/AC: 0…200 A / ± 2,5% (PEAK 282,8 AAC) 
 A/DC: 0…200 A / ± 2,0%

Честотен обхват:  50/60Hz AC (True RMS)

Нива на напрежение:  V/DC: 0,4 V / 4…40…400 V / 600 V  
 ± (0,5% / 1,2% / 1,5%) 
 V/AC: 0,4 V / 4 V / 40…400 V / 600 V  
 ± (1,5% / 1,2% / 1,5% / 2,0%)

Нива на тока:  A/DC: 0…10A, ± 2,5% 
 A/AC: 0…10A, ± 3,0%

Ниво на 0,4…4…40…400 kΩ…4 MΩ / 40 MΩ 
съпротивление: ± (1,2% / 2,0%)

Ниво на капацитет:  40nF / 400nF…4μF...40μF / 100μF ± (5% / 3% / 5%)

Честотен обхват:  0…10MHz / ± 1,5%

Обхват на полезно действие: 0,1…99,9% / ± 1,2%  

Компактен тестер за LAN кабели
– За електрически системи с отворени кръгове
–   Тества разпределението на кабелите  

и анализира каналните писти
–   Проверява монтажа на LAN кабелните мрежи – 

определя индивидуалните проводници
–   Подходящ за екранирани (STP) и неекранирани (UTP) 

Ethernet кабели
–   Анализ на най-често срещаните грешки:  

Прекъсване, късо съединение, преплитане,  
смяна на поляритет

–   Сигнален LED индикатор за откритите грешки 
–   Подходящ за RJ45 кабелни връзки

Кабелен/проводников тестер с трансмитер  
и приемник за LAN, TV, телефонни и аудио кабели
– За електрически системи с отворени кръгове
–  Анализира LAN, TV, телефонни, аудио и други кабели  

в електрическите системи.
–  Безконтактно проследяване на сигнала  

посредством приемника
–  Силен тест сигнал за идентификация на избрания кабел
–   Предавател с вградени тестови адаптери  

(RJ 11, RJ 45, TV-coax)
–  Универсални тестови терминали за свързване  

с всеки проводник

Приемник CableChecker RECV
Диапазон на измерване и сканиране: 0…5 см дълбочина на измерване 

LAN-Check 

CableChecker

В комплекта: LAN-Check, батерии

В комплекта: трансмитер CableChecker TX, приемник RECV,  
адаптори (RJ 11, RJ 45, TV-coax), тестови терминали, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

МУЛТИМЕТРИ И МУЛТИМЕТРИ И КАБЕЛНИ ТЕСТЕРИ
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ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

AC-Tracer Комплект за проследяване на кабели  
с трансмитер и приемник
–  Безконтактно проследяване на сигнала  

посредством приемника
–  Бързо проследяване на кохерентните  

електрически вериги.
–  Локализация на кабели в кохерентни, активни 

електрически вериги.
– Откриване на затворени кръгове в активни инсталации
–  Радиоприемник със звуков сигнал за определяне  

на местоположението на измерваните обекти.
–  Приемник с висока чувствителност, с опция за 

настройване на оптимално фини нива
–  Адаптор за контакт за директно и бързо тестване  

на жилищни инсталации
–  Адаптор за лампи E27, за директно и бързо  

тестване на осветителни вериги

В комплекта: трансмитер AC-Tracer TX, приемник RECV,  
EURO конектор, UK-щепсел (Great Britain), E27 адаптор за лампи,  
батерия, куфар

Комплект за проследяване на кабели с трансмитер  
и приемник за LAN, сателитни, TV, телефонни  
и аудио кабели
– За електрически вериги, които не са под напрежение
–  Тества местоположението на кабелите и анализира 

трасето от кабели
–  Проверява монтажа на LAN кабелните мрежи  

(определя индивидуалните проводници).
–  Анализира LAN, сателитни, TV, телефонни, аудио 

и други кабели в електрическите системи.
– Вграден тестер за непрекъснатост
–  Приемникът проследява дистанционно кабели  

на дълбочина до 5 см.
–  Силен тест сигнал за идентификация на избрания кабел
–  Разнообразен комплект от аксесоари за тестване  

на най-често използваните видове щепсели
–  Универсални тестови терминали за свързване  

с всеки проводник
–   Допълнителни слушалки за точно разпознаване 

на тестовите сигнали
– Вградена  LED светкавица

В комплекта: трансмитер MultiCable-Checker TX, приемник RECV,  
адаптори (RJ 11, RJ 45, BNC, TV-coax, F-адаптер), тестови терминали, 
слушалки, батерии, куфар

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Приемник AC-Tracer RECV 
Измервателен обхват: 0…5 cм дълбочина на измерване

Приемник MultiCable-Checker RECV
Диапазон на измерване и сканиране: 0…5 см дълбочина на измерване 

MultiCable-Checker

КАБЕЛНИ ДЕТЕКТОРИ
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StarFinder

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: StarFinder, 
батерия 

В комплекта: StarFinder Plus, 
батерия 

Електронен детектор за проводници под 
напрежение, греди и конструкции в сухото 
строителство
–  Превключване между различните функции  

само чрез един бутон
–  Auto-Calibration: Адаптира уреда директно след 

включване към различни основи.
–  Акустичен и визуален сигнал при откриване  

на обекти.
–  Високата степен на безопасност се гарантира от 

постоянната функция за предупреждение при  
поява на напрежение.

Електронен детектор за проводници под 
напрежение, греди и конструкции в сухото 
строителство
–  Описанието на продуктите е същото като  

на StarFinder
–  Напътствията на LC дисплея, правят уреда  

надежден и лесен за употреба.
– Осветен дисплей

StarFinder Plus

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: CombiFinder Plus, батерия 
 

CombiFinder Plus Електронен уред за откриване на метали/ 
арматура и електрически кабели
–  Този уред ви позволява целево сканиране  

за метали като арматура, тръби за отопление  
и водопроводни тръби.

–  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.

– Осветен дисплей

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: MultiFinder Plus, батерия 

MultiFinder Plus 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

   Локализиране на дървени  

и метални предмети и кабели

ЕЛЕКТРОННИ СКЕНЕРИ
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DigiLevel Plus

В комплекта: DigiLevel Plus, калъф, батерии

Цифров електронен нивелир -  
прецизен и лесен за употреба
–  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 
–  Cилни прилепващи магнити и допълнителна 

вертикална и хоризонтална либела с
въздушно мехурче

–  Cилни прилепващи магнити, pелефна измервателна 
повърхност, допълнителна вертикална и хоризонтална 
либела с въздушно мехурче

– Функция автоматично задържане

DigiLevel Plus 25 / 40 / 60

 Дължина 25 / 40 / 60  см

Избор на единици за измерване: 
° градуси, %, мм/м

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO      EAN-КОД ПЕ 

MasterLevel Box Практичен електронен уред за измерване
–  Ъглите могат да 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 

–  Cилни прилепващи магнити
– Функция автоматично задържане

–  Компактен мини формат

В комплекта: MasterLevel Box, калъф, батерия 

HOBO

 ИНДИКАТОРИ ЗА НАКЛОН

  Дигитални нивелири

  Ъгломери

 Дисплей:   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:  ± 1 mm/m

 Дисплей:  360° (4 x 90°)
 Точност на електронните измервания: ± 0,2°  при  0°…90°
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ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Лазерен далекомер - опростен начин за измерване
–  Вътрешен обхват на измерване 0,05 до 20 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

–  Функция мин./макс. 
– Осветеният дисплей се „завърта“ на 180°
– Осветен 4-редов VTN дисплей

– Подвижно краче за измерване от вътрешен ъгъл

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

DistanceCheck В комплекта: DistanceCheck, батерии

Лазерен далекомер - опростен начин за измерване
–  Вътрешен обхват на измерване 0,3 до 20 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

–  Непрекъснато измерване мин./макс.
– Осветен 2-редов VTN дисплей
–  Надежден, ергономично проектиран корпус

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

В комплекта: LaserRange-Master i2, калъф, батерии

LaserRange-Master i3

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

MeterMaster Plus

В комплекта: MeterMaster Plus,  
батерия

Ултразвуков далекомер с насочващ лазер
–  Лазер за контрол-ултразвук за измерване 
–  Ултразвуково измерване на дължини, повърхности и 

обеми, автоматично добавяне и мултипликация
–  Измерената стойност може да бъде видяна в °C или °F 
–  Стайни температури, вариращи от 0 до 40°,  

се регистрират и се компенсират от електрониката.
–  Обхват на измерване от 0,6 до 13 м ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

HOBO

HOBO

HOBO

HOBO

   Ултразвуково измерване на  
разстояние

   Лазерно измерване на  
разстояние

  Дигитален шублер

  Измервателни колела

ИЗМЕРИТЕЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ

LaserRange-Master i5

LaserRange-Master i2

В комплекта: LaserRange-Master i5, калъф, батерииЛазерен далекомер с ъглова функция
–  Вътрешен обхват на измерване 0,05 до 50 м*

–  Точност на измерване ± 1,5 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

–   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

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

** В комбинация с 360° сензор за наклон

Лазерен далекомер - опростен начин за измерване
–  Описанието на продуктите е същото като 

на LaserRange-Master i2
–  Вътрешен обхват на измерване 0,3 до 30 м*

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

В комплекта: LaserRange-Master i3, калъф, батерии
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В комплекта: LaserRange-Master T7, калъф, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: LaserRange-Master T2, калъф, батерии

Лазерен далекомер – с Bluetooth интерфейс
–  Описанието на продуктите е същото като  

на LaserRange-Master T3
–  Вътрешен обхват на измерване 0,2 до 40 м*
–  Точност на измерване ± 2 мм (типично)*
–    С Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията 

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

В комплекта: LaserRange-Master T4 Pro, калъф, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

LaserRange-Master T4 
Pro

Лазерен далекомер - с ъглова функция
–  Вътрешен обхват на измерване 0,2 до 20 м*
–  Точност на измерване ± 2 мм (типично)*
–  непрекъснато измерване
–  Конектор с резба 1/4“
–  Осветен 3-редов цветен LC дисплей

–  Надежден, ергономично проектиран корпус

*Виж инструкциите за употреба за по-специфични параметри

Лазерен далекомер - с ъглова функция
–   Описанието на продуктите е същото като на  

LaserRange-Master T2 
–  Вътрешен обхват на измерване 0,2 до 30 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

–  Питагорова функция 1 + 2, Ъглова функция 1 + 2**, 
непрекъснато измерване

–    360° сензор за наклон за определяне  
на хоризонтално и вертикално разстояние

–  Осветен 3-редов цветен LC дисплей със сензорна 
функция

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

** В комбинация с 360° сензор за наклон

HOBO

HOBO

ЛАЗЕРЕН ДАЛЕКОМЕР

LaserRange-Master T3

LaserRange-Master T2

LaserRange-Master T7 Лазерен далекомер с ъглова функция
–  Вътрешен обхват на измерване 0,2 до 70 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

–  Питагорова функция 1 + 2, Събиране / Изваждане, 
Функция мин./макс. 

–  Конектор с резба 1/4“
–  Осветен 3-редов цветен LC дисплей със  

сензорна функция

–  Надежден, ергономично проектиран корпус

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

9,538 m2

площ

В комплекта: LaserRange-Master T3, калъф, батерии

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

Сензорен екран

Сензорен екран

Сензорен екран
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Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75  ·  факс: +359 2 931-79-77  ·  www.laserliner.com

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Сгъваемо, за лесно 
транспортиране

Измервателно колело за приложение при прави 

линии и криви/овали 
–  Това измервателно колело предоставя точни 

измервателни стойности за всички диапазони  
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 и 
изваждане при движение назад

–  Движещият се показалец показва точните начални  
и крайни позиции.

– Сгъваем дизайн и мек калъф за лесно транспортиране. 
–  Спирачка и нулиране - директно на дръжката
– Неносеща шарнирна предавка
– Точност ± 0,1%
– Измервателно колело с обиколка 1 м

В комплекта: RollPilot S12, калъф

RollPilot S12

HOBO

RollPilot Mini Измервателно колело
–   Механично измервателно колело:  

За разстояния до 9.999,9 м
–  Кумулативно събиране при движение напред и 

изваждане при движение назад 
–  Функция от край-до край: Компактният  
дизайн позволява директно измерване  
на площта от край до край.

–  Движещият се показалец  показва точните начални  
и крайни позиции.

–  Телескопичната ръкохватка улеснява  
пренасянето на уреда

–  Сгъваемо краче за застопоряване
– Точност ± 0,1%
– Измервателно колело с обиколка 0,5 м

В комплекта: RollPilot Mini

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: DistanceMaster Compact, калъф, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Лазерен далекомер – с Bluetooth интерфейс
–  Описанието на продуктите е същото като  

на DistanceMaster Compact
–  Вътрешен обхват на измерване 0,1 до 40 м*
–   Bluetooth интерфейс за трансфер на информацията 

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

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Лазерен далекомер – надежден, с гумиран корпус
–  Вътрешен обхват на измерване 0,1 до 25 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

–  Непрекъснато измерване мин./макс.
– Осветен 3-редов цветен LC дисплей
–  Надежден, ергономично проектиран корпус

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

В комплекта: DistanceMaster Compact Plus, калъф, батерииDistanceMaster  
Compact Plus

DistanceMaster Compact

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Дигитален шублер за прецизно измерване  

на дължини

– Обхват на измерване 0…150 мм

– точност ± 0,03 мм

–    Външно и вътрешно измерване, измерване на 
дълбочина, измерване на разлика чрез нулиране, 

стъпково измерване

–  5-цифров LC дисплей

–     Фиксиране на определения диапазон на  

измерване с помощта на затягащ винт

–  Точен плъзгащ механизъм със стопер за прецизна 

настройка

–  Нулиране на настройките, в която и да е позиция

В комплекта: MetricMaster Plus, tранспортна 

кутия, батерия, отвертка

ИЗМЕРИТЕЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ

MetricMaster Plus
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HandyLaser Plus В комплекта: HandyLaserCompact,  
настройващи крачета, 90° пентапризма, батерии

90° линеен лазер – идеален за полагане  
на плочки по пода и стените 
– Точност на ъгъла 0,5 мм / 1 м
–    4-те ясно видими лазерни линии са идеално 

пригодени за полагане на плочки.
–  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

Компактен универсален лазерен нивелир
с 90° магнитна пентапризма
–  Описанието на продуктите е същото като  

на HandyLaser Compact
–  Лазерният лъч се отклонява под ъгъл от 90° 
–    Вертикално нивелиране
–    С много прецизна призма

Компактен универсален лазерен нивелир
–     Позициониране посредством пружинни клипсове или 

здрави магнити
–     Хоризонтална и вертикална либели
–     Комбинира предимствата на лазерен нивелир  

и видимите компактни размери
– Точност на либелата 0,5 мм / 1 м
 
90° магнитна пентапризма
–  Лазерният лъч се отклонява под ъгъл от 90° 
–    Вертикално нивелиране
–    С много прецизна призма

В комплекта: SuperSquare-Laser 4, щифтове, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Практичен линеен лазер за бързи подравнителни 
дейности на пода и по стените
– Точност на либелата 1 мм / 1 м
–   Приложение върху всички повърхности – със щифтове
–     Лесна настройка – с хоризонтални и вертикални либели
–     Може да се използва като лазерен нивелир
– Позволява задаването на наклонени равнини
–  Компактен, благодарение на мини кубичния  

си корпус

LaserCube В комплекта: LaserCube, щифтове, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: SuperLine 2D, щифтове, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

SuperLine 2D Линеен лазер за подравняване върху всякакви 
повърхности
– Точност 1 мм / 1 м
–   Приложение върху всички повърхности – със щифтове
–  Въртящата се ъглова скала показва, че уредът и скалата 

с градусите могат да се настроят отделно за всеки ъгъл.
– Силни прикрепящи магнити
–  Осветена либела 

  Линейни и универсални

  90° лазери

ЛАЗЕРИ ЗА СТЕННО И ПОДОВО ПОДРАВНЯВАНЕ

В комплекта:  HandyLaser Compact, настройващи крачета, батерии

SuperSquare-Laser 4

HandyLaser Compact
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HOBO

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

CompactCube-Laser 3 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
–   Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато 

устройството е извън самонивелиращия обхват.

–  Малък уред, компактен дизайн - побира се във всяка 

кутия за инструменти

В комплекта: CompactCube-Laser 3,  
батерии

По избор 
FlexClamp

EasyCross-Laser

EasyCross-Laser Green

EasyCross-Laser  
Green Set 

ПРЕСЕЧНИ И ЛИНЕЙНИ ЛАЗЕРИ 

  Компактни лазери

  360° линейни лазери 
  Аксесоари за линейни лазери

Автоматичен кръстообразен лазер за подравняване 

и пренасяне на височини

– Oбхват на самонивелиране 3°, Точност 0,5 мм / м
–  Допълнителна функция за наклон за нивелиране  

при наклонени повърхности 
–   Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато 

устройството е извън самонивелиращия обхват.

В комплекта: EasyCross-Laser, батерии

Зелен линеен лазер за подравняване и 

пренасяне на височини 
–  Описанието на продуктите е същото като  

на EasyCross-Laser Green
– Със стойка за стена/тринога

–  Скобата за височинна настройка на уреда 
позволява той да може да бъде монтиран на 
тринога или директно да бъде прикрепен към 

стената.

В комплекта: EasyCross-Laser Green, стойка за стена/тринога, 
батерии

В комплекта: EasyCross-Laser Green, батерии

Зелен линеен лазер за подравняване и 

пренасяне на височини 
–  Описанието на продуктите е същото като  

на EasyCross-Laser
–    Изключително яркият зелен лазерен кръст 

отпред в комбинация с DLD технология, 
постигат като резултат: прецизни, чисти и 

отлично видими лазерни линии. 
–  Зелена лазерна технология с температурни  

граници 0…50°C

*   Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния  

червен 630-660 nm лазер 
измервателни обхвати и точност
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ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: SmartVision-Laser, FlexClamp Plus, батерии

Зелен линеен лазер с yниверсална щипка  
FlexClamp Plus

– Oбхват на самонивелиране 5°, Точност 0,5 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.
–  Зелена лазерна технология с температурни  

граници 0…50°C

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

*   Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния  

червен 630-660 nm лазер

SmartVision-Laser Set

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Автоматичен кръстообразен лазер  
с допълнителна функция за наклон
–  Обхват на самонивелиране 5°, Точност 0,5 мм / м
–   Допълнителна функция за наклон за нивелиране  

при наклонени повърхности

– Индивидуално превключваеми лазери
–   Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато 

устройството е извън самонивелиращия обхват.
–  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.

В комплекта: SmartCross-Laser, батерии

SmartCross-Laser

По избор 
FlexClamp

Автоматичен кръстообразен лазер  
с компактен статив за камери 150 см 
–  Описанието на продуктите е същото като  

на SmartCross-Laser

компактен статив  за камери 150 см 
–    Алуминиева тринога с манивела

–    3-позиционна глава на статива

–  1/4“ резба на триногата

В комплекта: SmartCross-Laser, калъф, компактен статив  
за камери 150 см с вкл. калъф, батерии

В комплекта: SmartCross-Laser, FlexClamp, батерииАвтоматичен кръстообразен лазер 
с универсална щипка FlexClamp  
–  Описанието на продуктите е същото като  

на SmartCross-Laser

FlexClamp  
–    Описанието на продуктите е същото като  

на стр. 27

SmartCross-Laser set

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Автоматичен кръстообразен лазер  
с универсална щипка FlexClamp и TelePod 
270 cm 
–  Описанието на продуктите е същото като 

на SmartCross-Laser, но без функция RX

FlexClamp  
–    Описанието на продуктите е същото като  

на стр. 27

TelePod 270 cm 
–    Описанието на продуктите е същото като  

на стр. 26

В комплекта: SmartCross-Laser, FlexClamp,  
TelePod 270 см с вкл. калъф, батерии

SmartCross-Laser set 
150 см

SmartCross-Laser set
270 см

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

КОМПАКТНИ ЛАЗЕРИ
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Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75  ·  факс: +359 2 931-79-77  ·  www.laserliner.com

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

SuperCross-Laser 2P Лазер за интериорни довършителни работи  
с 2 лазерни линии/лъча
– Обхват на самонивелиране 4°, Точност 0,5 мм / м
– Допълнителен вертикален лазер отгоре и отдолу
–   Допълнителна функция за наклон за нивелиране  

при наклонени повърхности

– Индивидуално превключваеми лазери
–   Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато 

устройството е извън самонивелиращия обхват.
–  Скобата за височинна настройка на уреда позволява 

той да може да бъде монтиран на тринога или 
директно да бъде прикрепен към стената.

–  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.

В комплекта: SuperCross-Laser 2P, стойка за стена/тринога,  калъф, 
батерии

Автоматичен кръстообразен лазер 
с лазерен приемник и компактен  
статив 150 см 
–  Описанието на продуктите е същото като  

на    SuperCross Laser 2P

Лазерният приемник RangeXtender 30 
–    Описанието на продуктите е същото като  

на стр. 24

Компактен статив 150 см 
–    Алуминиева тринога с манивела

–     Адаптер с 5/8“ резба

SuperCross-Laser  
2P RX set 150 см

В комплекта: SuperCross-Laser 2P, стойка за стена/тринога, калъф, 
RangeXtender 30, универсална стойка, компактен статив 150 см с вкл. 
калъф, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

включва

HOBO

КОМПАКТНИ ЛАЗЕРИ

CompactCross-Laser Plus Автоматичен кръстообразен лазер с  

Bluetooth интерфейс

– Обхват на самонивелиране 4°, Точност 0,35 мм / м
–   Допълнителна функция за наклон за нивелиране  

при наклонени повърхности 
–  Bluetooth интерфейс за дистанционен контрол

– Индивидуално превключваеми лазери
–   Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато 

устройството е извън самонивелиращия обхват.
–  Скобата за височинна настройка на уреда позволява 

той да може да бъде монтиран на тринога или 
директно да бъде прикрепен към стената.

–  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.

В комплекта: CompactCross-Laser Plus, стойка за стена/тринога, 
батерии

Безплатно 
Управляващо приложение
за дистанционен контрол на  
измервателни технологии  

Laserliner с вграден Bluetooth  
 
   Дистанционно управление на измервателни  

уреди при труднодостъпни места.

   Избор на лазерна равнина

  Настройка яркостта на лазера

   Защита от вибрационни  

смущения (функция TILT)

   Режим на готовност и ръчно приемане                  
Включване / изключване     
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Автоматичен кръстообразен лазер  с лазерен 

приемник и компактен статив 150 см   
–  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
–  RX-Ready: лазерният приемник RX 30, наличен като 

допълнителна, може да открие лазерни  
лъчи в обхват до 30 м – идеален е за  
приложения на открито.

Лазерният приемник RangeXtender 30 
–    Описанието на продуктите е същото като  

на стр. 24
Компактен статив 150 см 
–    Алуминиева тринога с манивела

–     Адаптер с 5/8“ резба

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

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
–   Out-Of-Level: оптичен сигнал указва, когато 

устройството е извън самонивелиращия обхват.
–  RX-Ready: Лазерният приемник RX 30 може да  

открива лазерните лъчи в обхват до 30 м –  
идеален за външно ползване.

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

SuperLine-Laser 360°  
RX 40

SmartLine-Laser  
360 set

включва

включва

В комплекта: SmartLine-Laser 360, калъф, 
RangeXtender 30, калъф, компактен статив 150 см  
с вкл. калъф, батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

HOBO

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Зелен aвтоматичен 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
–    Изключително яркият зелен лазерен кръст отпред  

в комбинация с DLD технология, постигат като резултат: 
прецизни, чисти и отлично видими лазерни линии. 

–  Скобата за височинна настройка на уреда позволява 
той да може да бъде монтиран на тринога или 
директно да бъде прикрепен към стената.

–  Зелена лазерна технология с температурни  
граници 0…50°C

*   Прибл. 6 пъти по-ярък в сравнение със стандартния  

червен 630-660 nm лазер

 

В комплекта: SmartLine-Laser G360°, стойка за стена/тринога, калъф, 
батерии

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

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.

SuperPlane-Laser 3D Plus

В комплекта: SuperPlane-Laser 3D, адаптор за тринога,  
лазерни очила, батерии, куфар

360° ЛИНЕЙНИ ЛАЗЕРИ

SmartLine-Laser G360
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LaserVision
червени/зелени

Лазерни очила за червени и зелени лазери
–  Предназначени за оптимална видимост на  

лазерните маркировки на далечни разстояния

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Лазерен приемник за всички линейни лазери
с технология RX-READY 
– Бърза настройка за близки и далечни разстояния
–     С RX-READY, лазерните лъчи пулсират на вискоа 

честота. Тази пулсация позволява на увеличителя за 
диапазона да открие лазерните лъчи на разстояние  
до максимум 30 м.

–   Универсалната стойка улеснява прикрепянето  
на уреда към нивелирни рейки/лати.

– Вграден магнит на корпуса

Не е подходящ за зелени лазери.

RangeXtender 30 В комплекта: универсална стойка, батерия

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

SpeedPowerPack

  АКСЕСОАРИ ЗА ЛИНЕЙНИ ЛАЗЕРИ

020.71A зелена

020.70A червени

В комплекта: SpeedPowerPack, адаптор/зарядно устройство вкл. 
международни адаптори, акумулаторни батерии

Време на зареждане 

Тип AA, 2700mAh:  140 мин.     Тип AA, 1500mAh:  75 мин. 
Тип AA, 2000mAh:  100 мин. Тип AAA, 800mAh:  80 мин.

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
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Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75  ·  факс: +359 2 931-79-77  ·  www.laserliner.com

Автоматичен ротационен лазер с лазерен 
приемник, тринога и  нивелирна рейка 
–  Точност 0,2 мм / м
–  Режими на лазера: точков, сканиране, въртене  

и ръчно приемане
–  Всички функции могат да се управляват дистанционно.  
–  Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 120 м

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

Гъвкава нивелирна рейка Plus

  – За измерване на денивелации

 – В комплекта FlexiSlider

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: BeamControl-Master, калъф, 
SensoCommander 120, универсална стойка, алуминиев лек  
статив 165 см, гъвкава нивелирна рейка Plus, батерии

включва

BeamControl-Master  
120 set

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

AutoSmart-Laser 
100 set

Автоматичен ротационен лазер с лазерен приемник 
и тринога 
– Обхват на самонивелиране 4°, Точност 0,4 мм / м
–  Режими на лазера: точков, сканиране, въртене  

и ръчно приемане  
– Обхватът на лазерния приемник е в радиус до 100 м

Компактен статив 150 см 
–    Алуминиева тринога с манивела

–     Адаптер с 5/8“ резба

В комплекта: AutoSmart-Laser, SensoLite 100, калъф, 
универсална стойка, компактен статив 150 см,  
с вкл. калъф, батерии

включва 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

включва

AquaPro 120 Plus set 
165 см

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

Автоматичен ротационен лазер с лазерен 
приемник, тринога и  нивелирна рейка  
–  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

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

Гъвкава нивелирна рейка Plus

  – За измерване на денивелации

 – В комплекта FlexiSlider

  Комплекти за средни разстояния

РОТАЦИОННИ ЛАЗЕРИ
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Допълнителна техническа информация на тел: +359 2 931-79-75  ·  факс: +359 2 931-79-77  ·  www.laserliner.com

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

FixPod 155 см Tриножник
– 1/4“ резба на триногата
– 3-позиционна глава на статива
–  Ръкохватка за регулиране на височината (30 см) 

и телескопичните крака на триногата
–  Гумени краища на краката със стоманени шипове,  

за използване на различни повърхности
За всички лазерни измервателни устройства  
с 1/4“ резба.

В комплекта: калъф

Висококачествен телескопичен алуминиев стенд, 
идеален за бърза смяна на работното положение
–  Адаптер с 1/4“ 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 4 части – за по-лесно транспортиране 
– Максимална височина – 270 см
 

TelePod 270 см В комплекта: калъф

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

HOBO

HOBO

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

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: телескопичен адаптор, калъф

АКСЕСОАРИ ЗА ЛАЗЕРНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

  Триноги

  Cтойки за стена

Телескопична тринога с манивела и адаптори
–  С включени адаптори за монтиране на уреди  

с 1/4“ и 5/8“ резба
–  Гумени краища на краката със стоманени шипове,  

за използване на различни повърхности

–  Регулиране на височината с манивела и  

телескопични крака

Висококачествена алуминиева тринога
–  С включени адаптори за монтиране на уреди  

с 1/4“ и 5/8“ резба
–  Гумени краища на краката със стоманени шипове,  

за използване на различни повърхности

– Tелескопични крака

VarioStand L 120 cm

VarioStand L 180 cm

В комплекта: 
1/4“ и 5/8“-адаптори за монтаж 

В комплекта: 
1/4“ и 5/8“-адаптори за монтаж
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ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Универсална мини стойка
–  Височината и позицията на измервателния  

уред са лесно регулируеми
–  С лепенка тип „велкро“ за закрепване към колони, 

шахти, труднодостъпни участъци, покривни греди.
– Тринога с неплъзгащи се гумени крачета  
– Разтегателен

Само за серия EasyCross-Laser, 
CompactCube-Laser, SmartVision-Laser и 
SmartCross-Laser.

FlexPod

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Многофункционална магнитна скоба за стени 
– Възможност за настройка на различна височина 
– 1/4“ и 5/8“ резба за триноги  
–  Специални кабари и магнити за монтиране  

на различни повърхности

Само за SmartVision-Laser, 
SmartCross-Laser и SmartLine-Laser.

FlexHolder

Магнитна скоба Две магнитни скоби за стена –  
с разнообразно приложение
–     Лесно регулируема скоба за захващане
–     Разнообразни възможности за монтаж,  

без нараняване на повърхностите
–  Височината и позицията на измервателния  

уред са лесно регулируеми

Само за серия EasyCross-Laser, 
CompactCube-Laser, SmartVision-Laser и 
SmartCross-Laser.

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 
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ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: ThermoMaître, батерии

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

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

точност: <-18°C ± 4°C, -18°C…100°C ± 2°C, 

 >100°C ± 4°C

ThermoMaître

HOBO

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

В комплекта: ThermoInspector, батерии

ThermoInspector 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 

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) 

ThermoControl Duo 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)

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

BBQ, В КУХНЯТА И НА ДВОРА

Безплатно -  приложение 
MeasureNote
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

  Термометър за печене, готвене и пържене

  Мултисензорен термометър

   Нивомер за газови бутилки /  

измерване на налягането в гуми

  Електронно кантарче

  USB мултифункционален кабел 
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ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

GasCheck Измервателен уред за измерване нивото на газ 

в стоманени LPG газови бутилки ( 5кг / 11кг)

–  Визуален сигнал за индикация на нивото

–  Функция " Автоматично изключване"

–  Подходящ за: газови бутилки за къмпинг, 

барбекю, лъчисти нагреватели и др.

Диаметър на стоманената бутилка:   
200…350 мм

В комплекта: GasCheck, батерия

В комплекта: TireCheck, батерии

Дигитален тестер за проверка  
налягането на гумите и резервоара  
и дълбочината на грайфера
–  За проверка налягането на гумите в psi и bar
–  Дигитален уред за проверка дълбочината  

на протектора
–  Измерване на налягането в резервоари  

при отоплителни инсталации
– Осветен дисплей

Налягане на гумите

Обхват на 0,21 - 6,85 bar макс. 

измерване: (3,0 - 99,5 psi макс.)

Точност: ± 0,1 bar / ± 1,5 psi

Резолюция: 0,03 bar / 0,5 psi

Дълбочина на протектора

Обхват на 0 - 15,8 мм 

измерване:

Точност: ± 0,5 мм

Резолюция: 0,1 мм

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

Компактно и с цифрова скала кантарче, което 
позволява лесно и удобно измерване на багаж, 
раници, чанти и т.н.
–  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

CarryMax

В комплекта: CarryMax, батерия

ПОРЪЧКА NO EAN-КОД ПЕ 

HOBO

В комплекта: PersonalCable

PersonalCable 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

Обхват на измерване: 0…55 кг

Резолюция: 50 г

TireCheck

Проверете наличността на    
газ предварително !
За стоманени LPG газови бутилки ( 5кг / 11кг)

   Без отнемане на време за демонтаж и  

необходимост от претегляне

   Визуален сигнал индикира нивото

  Бързо и безопасно измерване
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Промоционален дисплей за щандиви зони

Дисплей 1.1 + 1.2
–  В размер за 1/2 или 1/3 блистер опаковки                                      
–  Може да побере до 12 продукта
– Размери: 43 x 54 x 43.5 cм (Ш x В x Д)

Дисплей 2
–  В размер за 1/3 блистер опаковка, малък                                      
–  Може да побере до 10 продукта
– Размери: 28 x 41.5 x 38.5 cм (Ш x В x Д)

Стандартни дисплеи

Голям дисплей

ПРОДАЖБЕНА ЗОНА

  Продажбени дисплеи

  Електронно проектиране на продажбени точки

Промоционален многоетажен дисплей  

с рекламна глава

–  В размер за 1/3 блистер опаковка, малък 

–  Може да побере до 15 продукта на ниво

– Размери: 40 x 30 x 152 cм (Ш x В x Д)

– Индивидуална транспортна опаковка

Подложка 1
–  Може да побере до 12 продукта

Подложка 2
–  Може да побере до 9/15 продукта

Дисплей 1.1   

Дисплей 1.2   

Дисплей 2   

 ПОРЪЧКА NO ПЕ 

Дисплей 

Подложка 1   

Подложка 2  

 ПОРЪЧКА NO ПЕ 

* До 3 реда на дисплей за Подложка 1 и Подложка 2. Всяка подложка може да 

се аранжира самостоятелно. 
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Продуктово представяне

–  Бърза 3D визуализация на рекламния щанд със 

селектирани от вас стоки 
– Оптимална интеграция на търговското място

–  За дисплеи100/125 см, дисплеи Top Grid, Laserliner 

CompactShop и ProShop Tower

–  По заявка

Електронно  
проектиране на  
продажбени точки

ProShop Tower
Свободно стоящ 

продажбен дисплей

55 x 194 x 69 cм 
(Ш x В x Д)

Top Grid 
Стенен дисплей

40.5 (65.5)  x 115.5 cм  
(Ш x В)

CompactShop
Модулна магазинна система  
Многофункционална подредба на стелажни модули, адаптируеми за 

професионалното оформление на търговската площ.



CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

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

SERVICE
UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149
59755 Arnsberg

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 02
0.

90
7.

11
BG

   
   

   
   

  R
ev

19
W

46

Уреди, закупени след 01.03.2016  
са с производствена гаранция 
4 години от дата на закупуване. 
Изключение правят  
акумулаторните батерии и 
аксесоарите.

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

Думата Bluetooth® и логото  

са регистрирани търговски марки  

на Bluetooth SIG Inc.  
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