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Professionele laser-afstandsmeter –
met nieuwe technologie nog sneller
op het punt nauwkeurig meten
Op het punt nauwkeurig met laserlicht voor de
exacte berekening van lengten

1.

1. E envoudige hoogtemeting met tweevoudige
Pythagoras-meetfunctie voor de
automatische bepaling van de hoogte
2. +
 3. Met de oppervlakte- en volumefunctie
kunnen vertrekgrootten bijv. voor de calculatie
van materiaalhoeveelheden, worden bepaald
– E envoudige bepaling van de vertrekomvang
met de optel- en aftrekfunctie.

2.

–M
 et de wandoppervlakfunctie worden oppervlakken automatisch bij elkaar opgeteld door de
wandlengten en eenmalig de hoogte
te meten.
– Hoge meetnauwkeurigheid tot 100 m: ± 1,5 mm

x ∙ y=m2

– Meetbereik binnen: 0,05 m tot 100 m

TECHNISCHE GEGEVENS
NAUWKEURIGHEID ±1,5 mm
(karakteristiek)*
MEETBEREIK max. 100 m
MINIMALE REIKWIJDTE 0,05 m
LASER klasse 2 < 1mW
LASERGOLFLENGTE 635 nm
ARBEIDSTEMPERATUUR -10°C … 40°C
EENHEDEN (omschakelbaar)
m / ft / inch / _ ‘ _“
FUNCTIES
afstanden,, oppervlakken, volumes,
Pythagoras 1+2, min.-/max.-/continu-/
referentiemeting, optellen en aftrekken
van lengten, wandoppervlakfunctie
STROOMVERZORGING
Batterijen 2 x 1,5 V Typ AAA
AFMETINGEN (B x H x D)
51 x 124 x 27 mm
GEWICHT met batterijen: 194 g

–4
 meetniveaus omschakelbaar:
voorzijde, statief, achterzijde en punt

* Toepassingsspecifieke details zie bedieningshandleiding

–M
 in./max.-functie voor de bepaling van
diagonale, horizontale en verticale trajecten

3.

–R
 eferentiemodus voor de eenvoudige
overdracht van lengten

z

– Insteekbare pin voor metingen vanuit de hoek
– Verlicht lc-display
– 1/4" statiefaansluiting

y

x

x · y · z = m3

DistanceMaster

inclusief transporttas
+ meetpunt
+ batterijen (2 x 1,5 V type AAA)

Uit de hoek meten met behulp van Reflectie-intensiteit beoordelen met Verlicht display
de insteekbare meetpunt
behulp van een schaalweergave

Verpakkingsformaat (B x H x D)
90 x 295 x 55 mm
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