Зеленият лазерен лъч се отличава с
по-добра
видимост
в
осветени
среда. Нивелирът е предназначен за
употреба
основно
в
затворени
помещения,
а зелените
лазерни
проекции се открояват добре, дори и в
осветена среда (10 метра при нормална
осветеност и над 20 метра в затъмнени
помещения).
Идеален за употреба в строително
ремонтните дейности, монтажи на
гипсокартон, кухни, изграждане на
електрически инсталации и метални
конструкции.

ЛАЗЕРЕН
НИВЕЛИР СЪС

ЗЕЛЕНИ ЛИНИИ

2
ГОДИНИ

ГАРАНЦИЯ

151nm 15m
ЗЕЛЕН ДИОД

IP54

РАБОТЕН

ДИАПАЗОН

ЗАЩИТЕН
КЛАС

1. 2бр. НЕЗАВИСИМИ ЛАЗЕРНИ ДИОДА
1 хоризонтална и 1 вертикална линия

2. БУТОН ЗА ХИРИЗОНТАЛА / ВЕРТИКАЛА
1 с Възможност за независима проекция на хорисонтална линия,
отделна вертикална. При едновременно пускане линиите се
кръстосват под калибриран 90гр. ъгъл

3. ТОЧНИ И ЯСНИ ЗЕЛЕНИ ЛИНИИ
Подпомагат видимостта при прожекции над 10 метра

4. БЪРЗОФИКСИРАЩА ЩИПКА
Фиксиране върху разнообразни метални повърхности. Снабдена
с отвори за монтаж и ябълковидна глава

5. БУТОН ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДИОДИТЕ
Пренасяне без опасност от повреди в механизма, както и
фиксиране на лъчите за проекции на диагонали
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Лазерен нивелир със зелен лъч CUBE
GREEN е професионален лазерен
нивелир с кръстосани линии – 1
хоризонтална и 1 вертикална.

CUBE GREEN

ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

CUBE GREEN
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Работен диапазон

15 m

Лазерен диод

LD151nm ЗЕЛЕН ЛЪЧ

Клас на лазера

2

Брой лазерни диоди

2 бр.

ЛАЗЕРЕН
НИВЕЛИР СЪС
ЗЕЛЕНИ ЛИНИИ

1Хоризонтален + 1Вертикален
Диапазон на
самонивелиране

+-3 градуса

Защитен клас

IP54

Време за
самонивелиране

3-4 s

Точност

± 1,5 mm/ 5 m

Светлинната индикация за самонивелиране
е чрез мигане на лъчите, като в нивелирано
положение,

лазерният

нивелир

проектира

постоянни плътни линии.
Стандартно, лазерният нивелир се доставя с
мултифунционална стойка за захващане с щипка
и

ябълковиден

позволяващ

360

механизъм
градусово

към

нивелира,

позициониране.

Лазерният нивелир със зелен лазерен лъч има
заключващ механизъм, блокиращ махалото на
нивелира при транспорт и съхранение и
самостоятелен бутон за активиране на лъчите
дори в заключено положение. Това позволява
използването

на

лазерният

нивелир

за

проекция се използва при монтаж на парапети,
стълбища.

ОКОМПЛЕКТОВКА






Корпусът на лазерния нивелир със зелен лъч е

Лазерен нивелир
Текстилен Калъф
Бързофиксираща щипка
Батерии
Гаранционна карта + Ръководство

изработен от висококачествени еластомери,
обкантен

с

солидно

гумирано

постигайки защитен клас IP54.

покритие,

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

МАГНИТНА СТОЙКА

СТАТИВ ЗА ЛАЗЕРНИ
НИВЕЛИРИ
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ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ
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проектиране на линия под ъгъл. Тази наклонена

