AquaPro 120 Plus Set 165 cm

Automatisk rotationslaser med
lasermottagare, stativ och mätribba
Rev.0614

AquaPro 120
– Automatik-Level: Horisontell självnivellering
genom magnetiskt dämpat pendelsystem, vertikal
injustering med justerbar fot.
– Lodrät referensstråle för lodning och injustering
av skiljeväggar.
– Robust hölje med skyddsgummering.
– Out-Off-Level: Apparaten visar med optiska
och akustiska signaler när den ligger utanför
nivelleringsområdet.
– Laserlägen: Rotations- och handmottagarläge.
– Lutande plan kan skapas.
– SpotLite-Marking: Undviker parallaxfel och
underlättar en exakt markering av referenshöjden
– Med vägg-/golvkonsol kan man nivellera vertikalt
eller fästa apparaten på väggen.
– Pendellås för säker transport

TEKNISKA DATA
NOGGRANNHET + 2 mm / 10 m
SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE + 3,5°
NIVELLERING
Horisontellt automatiskt /
vertikalt med justerbar fot
LASERMOTTAGNINGSOMRÅDE
Maximalt 120 m radie
LASERVÅGLÄNGD 635 nm
LASERKLASS 2 < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING
6 x typ AA, cirka 45 timmars drifttid
Högkapacitetsbatterier, cirka 20 timmars
drifttid, cirka 14 timmars laddningstid
SKYDDSKLASS IP 54
VIKT 8,4 kg

SensoLite 120
– Lasermottagare med huvudmagnet
– Maximalt lasermottagningsområde 120 m radie
– Ljusstarka lysdioder på fram- och baksidan
– Inklusive universalhållare

Vertikal arbetsposition

Väggfäste

			
			
			

Lätt aluminiumstativ 165 cm
– Proffsutförande med 5/8” gänga
– Fräst stödyta, robusta stålfötter

			
			
			

Flexibel mätribba 240 cm
– För mätning av markhöjder
– Fastställande av höjdskillnad
utan beräkning.

Kompakt lasermottagare

AquaPro 120 Plus Set 165 cm
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inklusive AquaPro
+ SensoLite 120, universalhållare
+ vägg-/golvfäste
+ flexi avvägningsstång
+ högkapacitetsbatterier
+ nätadapter/laddare
+ transportväska, batterier

inklusive lättviktsstativ aluminium 165 cm
Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
240 x 1180 x 235 mm
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