SL5D

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТОЧКОВ / ЛИНЕЕН
ЛАЗЕРЕН
НИВЕЛИР
5 лъча

Мултифункционален лазерен нивелир с 5
точки, кръстосани линии и пълноценен отвес
CIMEX SL5D.
Предназначен за професионална употреба,
комбинираният лазерен нивелир съчетава
функционалността на линеен лазерен нивелир
с кръстосани линии и точков лазерен нивелир.
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Наличието на вертикални точки, позволява
използването му, като пълноценен отвес.

ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ

Проектиран за работа на закрито,
самонивелиращият се лазерен нивелир е с
ярки и тънки лъчи, и е подходящ за употреба
във всички сфери на монтажните и строителни
дейности.

±

4.0° 30m IP54
САМО-

РАБОТЕН

КЛАС НА

НИВЕЛИРАНЕ

ДИАПАЗОН

ЗАЩИТА

1. КРЪСТОСАННЕ ЛИНИИ И 5 ТОЧКИ
Предлагат отлично видими 2 тънки червени линии — 1
хоризонтална + 1 вертикална и 5 точки на разстояние до 20
метра.

2. ДИАПАЗОН НА САМОНИВЕЛИРАНЕ:
± 4.0 °

3. ЗДРАВ КОРПУС
Изработен от здрава устойчива пластмаса с гумирано покритие,
осигуряващ защита IP54.

4. ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ
Няколко изнесени бутона в общ контролен панел.

5. ЛЕСНО СМЕНЯЕМИ БАТЕРИИ
АА 1,5 V – 3 бр.

6. ЧАНТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
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ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ
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Осигурява максимална практичност.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
30 m за точки, 10 m. линии

Цвят на лазера

Червен

Клас на лазера

2

Дължина на вълната

630-685 nm

Линейна точност

+/-3mm @ 10 метра

Точност в точков режим

Горна точка: +/-3mm @ 10
метра
Долна точка: +/-6 mm @ 10
метра

Странични точки

Лява, дясна & задна: +/4mm/10m

Диапазон на

± 4.0 °

Батерия

АА 1,5 V – 4 бр.

Време за работа с батерии
Размери (В x Ш x Д)

Около 10 h
102 x 70 x 121 mm

Тегло с батерии

650 gr

ОКОМПЛЕКТОВКА
•
•
•

•
•
•

Лазерен нивелир CIMEX SL5D
Магнитна стойка
4 бр. AA батерии
Брезентов калъф
Мишена
Гаранционна карта + Ръководство

ТОЧКОВ / ЛИНЕЕН
ЛАЗАРЕН
НИВЕЛИР
Мултифункционален лазерен нивелир с 5
точки, кръстосани линии и пълноценен отвес
CIMEX SL5D.
Предназначен за професионална употреба,
комбинираният лазерен нивелир съчетава
функционалността на линеен лазерен нивелир с
кръстосани линии и точков лазерен нивелир.
Корпусът му е изработен от здрава
устойчива пластмаса с гумирано покритие,
осигуряващ защита IP54.
От лявата страна на корпуса е разположен
плъзгащият се превключвател за заключване/
отключване на махалото.
В горната част на корпуса са сензорните
бутони за избиране на желания режим на
работа. Можете да избирате между следните
режими:
*
Кръстосани линии (хоризонтална +
вертикална) и 5 точки
*
Хоризонтална линия
*
Вертикална линия
*
Кръстосани линии
*
Точков режим (5 точки, без проекция
на кръстосани линии
До бутона за смяна на режимите има бутон,
позволяващ превключването на интензитета на
лъча за работа с допълнителен приемник за
увеличаване на работния обхват. Удобната и
практична конзола на нивелира е снабдена с
двустранен магнит и отвори за фиксиране във
всички стандартни стативи.
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Работен диапазон

SL5D

СТАТИВ ЗА ЛАЗЕРЕН
НИВЕЛИР

ЛАЗЕРНА РОЛЕТКА

ДЕТЕКТОР ЗА КАБЕЛИ
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ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОДУКТИ И АКСЕСОАРИ

