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–  Cyfrowe zadawanie spadków: odchylenie od 
płaszczyzny poziomej może być zadawane cyfrowo 
w obydwóch osiach X i Y

– Wodoodporna obudowa.
–  Sensor Automatic: całkowicie automatyczne 

osiowanie przy pomocy serwomotorów, kontrolowa-
nych przez sensory temperatury.

–  ADS-Tilt: automatyczne wyłączanie zasilania po 
wykryciu wstrząsu instrumentu poprzez ADS kon-
tynuuje elektroniczne monitorowanie pomiaru 
i wyłączanie lasera w przypadku wewnętrznych 
zakłóceń np. poruszenia statywu.

–  Pionowy laser pozwala na ustalenie pionu oraz na 
uzgodnienie podziału ścian.

–  Wszystkie ustawienia są prezentowane na dużym 
wyświetlaczu LCD.

–  Wysokiej jakości odbiornik laserowy SensoLite 410 z 
bardzo dużym zakresem odbioru wiązki laserowej. 
Posiada wyświetlacz LCD zarówno z przodu jak i z tyłu 
instrumentu. Super jasne, trójkolorowe diody LED wraz 
z sygnałem dźwiękowym wskazują poziom wiązki 
laserowej. Wytrzymała i wodoodporna obudowa 
wyposażona jest w silne magnesy pozwalające przy-
mocowanie odbiornika do metalowych przedmiotów.

–  System ręcznego zadawania spadków umożliwia 
ustawienie spadków do 6°.

–  Wszystkie funkcje mogą być zdalnie sterowane do 
odległości 40 m.

–  Diody 4 IR pozwalają na wykonywanie operacji 
pilotem ze wszystkich stron instrumentu.

–  Transport lock: specjalny system zabezpieczający 
niwelator w czasie transportu.

W pełni automatyczny rotacyjny 
niwelator laserowy z dwuosiowym 
laserem nachylenia
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Quadrum DigiPlus 410 S
zawiera pojemnik transportowy
+ SensoLite 410
+ mocowanie uniwersalne
+ pilot zdalnego sterowania
+ akumulator wysokiej pojemno
+ komora baterie
+  zasilacz do baterii /
ładowarka do baterii

+ baterie

Wymiary opakowania (Sz x W x G)
470 x 380 x 210 mm

DANE TECHNICZNE
DOKŁADNOŚĆ ± 0,75 mm auf 10 m

ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA + 6°

POZIOMOWANIE
poziomy / pionowy automatyczne

ZASIĘG PRACY Z ODBIORNIKIEM  
 promień max 400 m 

TRYBY PRACY punktowy, skanowania, 
obrotowy i z odbiornikiem

DŁUGOŚĆ FALI LASERA 635 nm

RODZAJ LASERA  klasa 3R, < 5 mW

ZASILANIE 
Akumulator wysokiej pojemno, 
ok. 35 h pracy, ok. 7 h czas ładowania,
baterie, ok. 50 h pracy

KLASA OCHRONY
Quadrum DigiPlus IP 66, SensoLite 410 IP 67

WAGA 2,6 kg

WYMIARY (Sz x W x G)
215 x 205 x 165 mm

Podświetlany i przejrzysty 
wyświetlacz LCD

Podświetlany 
wyświetlacz LCD

Wodoszczelność i 
pyłoszczelność IP 66

Pionowa pozycja 
wykonywania operacji
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