
   

PPM Smart Document Page 1 / 1

DistanceMaster LiveCam

Večfunkcijski laserski merilnik razdalje s
pomočjo za usmerjanje s HD-kamero,
samodejno 4-kratno povečavo in digitalno
povezavo 

Ta večfunkcijski laserski merilnik razdalje omogoča
določitev pravokotnih površin, krožnih površin,
prostornine kroga, trikotnih površin in trapeznih
površin. Poleg tega so omogočeni posredno določanje
višine in meritve od točke do točke. HD-kamera s
samodejno 4-kratno povečavo se med merjenjem
uporablja kot učinkovit pripomoček za usmerjanje, če
laserska točka na veliki razdalji ali v neugodnih
svetlobnih razmerah ni dobro vidna. Zaradi velikega
merilnega območja do 150 m je naprava primerna tudi
za uporabo na velikih razdaljah in se lahko uporablja
tudi na prostem. Ker ustreza vrsti zaščite IP 65 je
zagotovljena dobra zaščita pred vodnimi curki in
prahom. Nazivno točko ohišja je mogoče poljubno
izbrati (spredaj/zadaj/stojalo). Kratek čas merjenja,
funkcija časovnika za samodejno sproženje ter dobro
čitljiv prikazovalnik omogočajo udobno uporabo. Za
dokumentiranje je na voljo 50 pomnilniških mest.
Merske podatke je mogoče prek funkcije Digital
Connection prenesti na mobilne končne naprave s
pomočjo brezplačne aplikacije MeasureNote. Pri
neuporabi se naprava samodejno izklopi za varčevanje z
energijo.

TEHNIČNI PODATKI
NATANčNOST (OBIčAJNO)* ± 1,5 mm

NATANčNOST (OBIčAJNO)* 0,2 m - 150 m

VALOVNA DOLžINA LASERJA 635 nm

RAZRED LASERJA 2 / < 1 mW (EN
60825-1:2014/AC:2017)

POMNILNIK 50 pomnilniških mest

ENOTE m / ft / inch / _' _''

ELEKTRIčNO NAPAJANJE 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH

DELOVNI POGOJI -10°C … 40°C, Zračna vlažnost
najv. 20 … 85% RV, ne
kondenzira, Delovna višina najv.
2000 m nadmorske višine

DIMENZIJE (Š X V X G) 54 mm x 130 mm x 28 mm

TEžA 184 g (vklj. z akumulatorji)

* do 10 m merilne razdalje pri
dobro odsevni ciljni površini in
temperaturi prostora. Pri večjih
razdaljah in neugodnih merilnih
pogojih, kot so npr. močno
sončno sevanje ali slabo odsevne
ciljne površine, se lahko merilno
odstopanje poveča za ± 0,2
mm/m.
** pri najv. 15.000 Lux
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