
Alaptartozékok
 � Lézeres távolságmérő
 �VECTOR 100 PRO
 � 3 x 1,2V Ni-Mh Akku
 � 1 övtáska 
 � 1 Használati útmutató CD
 �  1 Gyors kezelési útmutató 
VECTOR 100 PRO-hoz
 � 1 töltő-/adatkábel

VECTOR 100 PRO   
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 
KÉZHEZÁLLÓ. PRAKTIKUS. PONTOS.

VECTOR 100 PRO cikkszám 71023101

Dőlés adapter NK1 cikkszám 71128501

Mini-állvány MST cikkszám 71121901

Kompakt állvány FST cikkszám 71121701

KÖNNYEN KEZELHETŐ

TARTOZÉKOK

RENDELÉSRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK

*  A munkavégzés helye szerinti környezeti feltételektől függően.
**   A pontosság 0.2 – 10 m között érvényes. 10 m és 100 m közötti távolságok esetén 

a pontosság 0,1 mm/m-t romolhat.
***  Szobahőmérsékleten történő használat esetén.

MŰSZAKI ADATOK

A tartozékokról további tájékoztatás található a  
www.sola-metal.hu weboldalon.

NÁLUNK PROFIK  

FEJLESZTENEK  

PROFIKNAK

Egyetlen gombnyomással rendelkezésére állnak az Ön által 
gyakran használt mérési funkciók. A kijelzőn gyorsan, magától 
értetődő módon navigálhat a további funkciók és beállítások 
között.

A stabil tartás érdekében a 
VECTOR 100 PRO készülék 
egy 1/4“-os csavarmenettel az 
FST állványhoz rögzíthető. Az 
így kialakított állandó kiindulási 
pontnak köszönhetően a mérések 
számtalan alkalommal ugyanolyan 
pontossággal megismételhetőek.

4-soros kijelző + 
háttérvilágítás

Érintőképernyő a gyors 
és egyszerű használat 
érdekében

Kényelmesen szállítható 
az övtáskának 
köszönhetően

IP 65 védelem

VECTOR 100 PRO

Mérési tartomány 0.2 – 100 m*

Pontosság ± 1.5 mm**

Mértékegység m, hüvelyk, láb, láb+hüvelyk

Lézerosztály 2

Lézer típusa 635 nm, < 1 mW

Védelmi osztály IP 65

Lézer automatikus kikap-
csolási ideje

30 s

Készülék automatikus 
kikapcsolási ideje

180 s

Üzemidő max. 5000 mérés ***

Elem típusa 3 x 1.2 V Ni-Mh Akku

Üzemi hőmérséklet 0 – 40 °C

Tárolási hőmérséklet -10 – 60 °C

Méretek (H x Sz x M) 115 x 50 x 25 mm

Súly elemekkel 120 g

Töltse le a SOLA APP VECTOR Measure & Sketch 
alkalmazást
Tervek létrehozása, képek készítése és az elkészült munkáink 
exportálása - az ingyenes APP VECTOR Measure & Sketch 
segítségével a mérési értékek feljegyzése és tárolása egyszerűen 
és gyorsan történik. A magától értetődő menünek köszönhetően 
a felhasználó számára gyerekjáték az alkalmazás kezelése.

SOLA-Messwerkzeuge GmbH
Unteres Tobel 25
A-6840 Götzis
Tel: +43 (0)5523 53380-0
Fax: +43 (0)5523 53385
sola@sola.at
www.sola.at

Ing. Guido Scheyer
SOLA-Meßwerkzeuge  
GmbH & Co.
Wannental 50
D-88131 Lindau
Tel: +49 (0)8382 28585
Fax: +49 (0)8382 977002
sola@sola.de
www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
CH-9430 St. Margrethen
Tel: +41 (0)71740 1616
Fax: +41 (0)71740 1818
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch

Sola-Metál Kft.
Nagy-berki út 6
7634 Pécs
Tel: +36 (0)72 252 823
Fax: +36 (0)72 252 823
ertekesites@sola-metal.hu
www.sola-metal.hu
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Elforgatható kijelző Mini-állvány MST

bluetooth camera



A legújabb technológiával készült VECTOR 100 PRO készülék 
minden kívánságot teljesít - integrált Bluetooth és kamera 
funkció, egyszerű kezelhetőség az érintőképernyővel, beépített 
dőlésérzékelő.
A meglévő lézeres távolságmérő kínálatunkat kibővítettük a 
VECTOR 100 PRO készülékkel - ennek eredményeként egy 
magával ragadó profi készüléket hoztunk létre, mely 100 
méteres távolságig képes méréseket végezni 1,5 mm/m 
pontosság mellett.

Nagyobb távolságok vagy rosszabb 
látási viszonyok mellett gyakran igen 
nehézkes a mérési pont pontos 
betájolása. A kamera funkciónak 
köszönhetően azonban ezeket 
a méréseket is könnyebben el 
tudjuk végezni. A 2-szeres és 
4-szeres nagyítású (zoom) kamera 
segítségével a kijelző fölött egy 
speciális célpontot célzunk meg... 
egyetlen gombnyomás és 100 
méteres távolságig gond nélkül 
tudunk mérést végezni.

A mért értékek közvetlenül az 
okostelefonra történő gyors és 
hatékony átvitele Bluetooth kapcsolat 
segítségével valósul meg. Ezenfelül 
rendelkezésre áll egy adatkábel 
is, mely egyúttal töltőkábelként is 
használható. A VECTOR 100 PRO 
mérési eredményei ily módon más 
eszközökre is átmásolhatóak.

VECTOR
ALKALMAZÁSOK RÉSZLETESEN 

VECTOR 100 PRO
SPECIÁLISAN BLUETOOTH ÉS  
KAMERA FUNKCIÓKKAL FEJLESZTVE

KAMERA FUNKCIÓ
A CÉLPONT KÖNNYEBB  
TÁJOLÁSÁHOZ

BLUETOOTH
DIGITÁLIS ADATÁTVITEL

Felületmérés 
Az automatikus számítási 
funkciónak köszönhetően 
a VECTOR 100 PRO-ral a 
felületek is igen egyszerűen 
meghatározhatók.

Térfogatmérés 
A térfogat-meghatározáshoz 
a VECTOR 100 PRO 
kiválóan alkalmas. A SOLA 
távolságmérőjével néhány 
másodperc alatt kiszámítható 
a térfogat.

Hosszmérés
A VECTOR 100 PRO 
készülékkel két – elöl, ill. hátul 
elhelyezett – mérőperemtől 
kiindulva lehet távolságot mérni. 
Ezen felül az állványhoz való 
rögzítés egy további, 3. variációt 
is biztosít.

Minimum- /maximum-mérés
Határozza meg a legkisebb és 
legnagyobb távolságokat úgy, 
hogy megméri a 2 pont közötti 
legrövidebb távolságot, vagy 
a leghosszabb távolságot, pl. 
átlós mérés esetén.

Közvetett 3 pontos mérés 
3 hosszméréssel pontosan 
megmérhetünk egy nem 
hozzáférhető szakaszt is. 
Ennek során a legrövidebb 
és leghosszabb távolságot, 
valamint a 90°-os szögben mért 
távolságot határozzuk meg.

Közvetett 2 pontos mérés 
Határozza meg egy nem 
hozzáférhető szakasz 
hosszát közvetett módon, 
pár pillanat alatt 2 
hosszmérés segítségével.

Folyamatos mérés 
A folyamatos méréssel gyorsan 
megtalálható az Ön által kívánt 
céltávolság.

Közvetett mérés 
derékszöggel
2 egyszerű hosszméréssel 
meghatározható egy 
közvetett, nem hozzáférhető 
magasság. Ehhez az 
automatikus, elektronikus 
dőlésérzékelőnek 
köszönhetően nincs is további 
90°-os mérésre szükség. A 
magasság mérése tehát a 
mérési pontok elérése nélkül 
is megtörténhet.

Közvetett távolságmérés
A VECTOR 100 PRO kiválóan 
alkalmas olyan távolságok 
közvetett meghatározására, 
amelyek mérési végpontjai 
nem elérhetőek. A kiindulási 
pontból mindössze két, a 
mindenkori végpontokat 
célzó hosszmérésre van 
szükség. Ezen végpontok 
közti távolság közvetett 
meghatározása ezt követően 
rögtön kijelzésre kerül.

Automatikus távolságmérés
A nem hozzáférhető távolságok 
meghatározása az automatikus 
távolságmérésen keresztül 
történik. Hosszméréssel egy 
magassági pontot célzunk meg 
– a dőlésérzékelő segítségével 
máris automatikusan 
meghatározható a megfelelő 
magasság- és távolságadat.

Dőlésérzékelő
A VECTOR 100 PRO rendelkezik egy automatikus, 
elektronikus szögmérés funkcióval. Ennek a dőlésérzékelőnek 
köszönhetően közvetett távolságok, magasságok és 
szakaszok gond nélkül és egyszerűen meghatározhatóak.

Összeadás / kivonás 
A VECTOR 100 PRO értékes funkciói közé tartozik az 
összeadás és kivonás is. Így azonnal számolhat is a mért 
értékekkel.

Mérési értékek tárolása 
A VECTOR 100 PRO esetében az utolsó 100 mérési 
eredményt bármikor vissza lehet keresni a beépített 
memóriából.
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