
Včetně
 �  Elektronický laserový dálkoměr
 �VECTOR 100 PRO
 � 3 x 1,2 V Ni-Mh akumulátor
 � 1 opaskové pouzdro
 � 1 CD s návodem k použití
 �  1 příručka pro rychlé spuštění 
dálkoměru VECTOR 100 PRO
 � 1 nabíjecí datový kabel

VECTOR 100 PRO  
LASEROVÝ DÁLKOMĚR
SKLADNÝ. PRAKTICKÝ. PŘESNÝ.

VECTOR 100 PRO  Obj. č. 71023101

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
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Více informací na www.sola.at

SPOLUPRACUJEME S 

PROFESIONÁLY. 

PRO PROFESIONÁLY.

Jedno stisknutí tlačítka a vaše často používané funkce jsou 
připraveny ke spuštění. Navigace na displeji je intuitivní a rychlá 
díky dalším úrovním funkcí a nastavením.

Pro pevné upevnění lze dálkoměr 
VECTOR 100 PRO prostřednictvím 
1/4‘‘ závitu upevnit na stativ FST. 
Díky této fixaci lze množství měření 
na puntík přesně opakovat.

9
00
27
19

03
52
13

C
Z 

99
04

06
50

 | 
Ve

šk
er

é 
zm

ěn
y 

a 
tis

ko
vé

 c
hy

by
 v

yh
ra

ze
ny

.

4řádkový displej + osvětlení  
displeje

Dotyková obrazovka pro 
rychlé a snadné ovládání

Komfortní přeprava díky 
opaskovému pouzdru

Krytí IP 65

Otočný displej Mini stativ MST

Pořiďte si aplikaci VECTOR Measure & Sketch od 
společnosti SOLA
Vytváření plánů, kótování fotografií a export pracovních 
výsledků – díky bezplatné aplikaci VECTOR Measure & 
Sketch se zdaří záznam a dokumentace naměřených hodnot 
snadno a rychle. Díky samovysvětlujícímu intuitivnímu ovládání 
je ovládání pro uživatele hračkou.

* Podle okolních podmínek na pracovišti.
**  Přesnost platí pro rozsah 0.2 – 10 m. Při vzdálenostech mezi 10 a 100 m se může 

maximální tolerance o 0.1 mm/m zhoršit.
*** Použití při pokojové teplotě.

TECHNICKÁ DATA

VECTOR 100 PRO

Rozsah měření 0.2 – 100 m*

Přesnost ± 1.5 mm**

Jednotka měření m, in, ft, ft+in

Laserová třída 2

Typ laseru 635 nm, < 1 mW

Stupeň krytí IP 65

Automatické vypínání laseru 30 s

Automatické vypínání přístroje 180 s

Doba provozu až do 5000 měření***

Typ baterie 3 x 1.2 V Ni-Mh akumulátor

Provozní teplota 0 – 40 °C

Skladovací teplota -10 – 60 °C

Rozměry 115 x 50 x 25 mm

Hmotnost včetně baterií 120 g

Náklonový klín NK1 Obj. č. 71128501

Mini stativ MST  Obj. č. 71121901

Kompaktní stativ FST Obj. č. 71121701

bluetooth camera



Měření minima / maxima 
Určujte minimální a maximální 
vzdálenosti tak, že změříte 
nejkratší vzdálenost mezi 2 
body nebo nejdelší vzdálenost, 
např. při úhlopříčném rozměru. 

Nepřímé měření 
prostřednictvím úhlů
Stanovte nepřímo 
nepřístupnou výšku 
prostřednictvím dvou 
snadných měření 
délky. Přitom není 
díky automatickému 
elektronickému snímači 
sklonu nutné provádět žádná 
další měření úlu 90°. Měření 
výšky lze tedy provádět i bez 
dosažení měřených bodů.

Automatické měření délky
Stanovení nepřístupných 
vzdáleností lze realizovat 
prostřednictvím 
automatického měření 
vzdálenosti. Prostřednictvím 
měření délky se zaměří 
jeden bod ve výšce – 
prostřednictvím snímače 
sklonu se automaticky 
vypočítá příslušná výška a 
vzdálenost.

Nepřímé měření 
vzdálenosti
Dálkoměr VECTOR 100 
PRO je perfektně vhodný pro 
nepřímé stanovení měřené 
vzdálenosti bez dosažení 
vztažných bodů. Z jednoho 
stanoviště se provedou 2 
měření délky k příslušným 
měřeným bodům. Nepřímo 
stanovená vzdálenost mezi 
těmito měřenými body se 
zobrazí obratem ruky.

Měření plochy 
Díky automatické kalkulaci 
určíte dálkoměrem VECTOR 
100 PRO s vděčností snadno 
i plochy.

Navíc zobrazují přístroje i 
obvod měřené plochy.

Měření objemu 
VECTOR 100 PRO je ideálně 
vhodný pro měření objemů. 
Výpočet objemu proběhne s 
dálkoměrem od společnosti 
SOLA v několika málo 
sekundách.

Nepřímé měření 3 bodů 
3 měřeními délky lze zcela 
přesně změřit nepřístupnou 
vzdálenost. Změříte vždy 
nejkratší a nejdelší vzdálenost 
a vzdálenost v úhlu 90°.

Nepřímé měření 2 bodů 
Lze změřit nepřímou, 
nepřístupnou vzdálenost 
obratem ruky 2 měřeními 
délky.

Přičítání / odečítání 
K cenným funkcím dálkoměru VECTOR 100 PRO patří také 
přičítání a odečítání. Lze okamžitě kalkulovat naměřené 
hodnoty.

Paměť měřených hodnot 
U dálkoměru VECTOR 100 PRO lze kdykoliv zobrazit posled-
ních 100 výsledků měření v integrované paměti.

Snímač sklonu
Dálkoměr VECTOR 100 PRO disponuje automatickým 
elektronickým měřením úhlů. Díky tomuto snímači sklonu 
lze bezproblémově a neskutečně snadno nepřímo měřit 
vzdálenosti, výšky a dráhy.

Trvalé měření 
Díky průběžnému měření 
naleznete rychle požadované 
cílové vzdálenosti.

Dálkoměr VECTOR 100 PRO s nejmodernější technikou splní 
všechna přání – integrovaná technologie Bluetooth a funkce 
kamery, snadné ovládání prostřednictvím dotykové obrazovky 
a integrovaný snímač sklonu. Rozšířili jsme náš stávající sorti-
ment dálkoměrů o dálkoměr VECTOR 100 PRO – vyšel z toho 
atraktivní profesionální měřicí přístroj se vzdáleností měření až 
100 m při přesnosti 1,5 mm / m.

Při větších vzdálenostech nebo 
zhoršených světelných podmínkách 
je často těžké přesně lokalizovat 
bod měření. Díky funkci kamery lze 
ale i tato měření snadno provádět. 
Pomocí kamery s dvojnásobným 
a čtyřnásobným přiblížením se 
prostřednictvím displeje přesně zaměří 
specifický cílový bod. Stačí jediné 
stisknutí tlačítka a lze bez problémů 
měřit vzdálenosti až do 100 m.

Je možný rychlý a efektivní přenos 
dat měřených hodnot přímo na chytrý 
telefon prostřednictvím technologie 
Bluetooth. Navíc je pro přenos k 
dispozici datový kabel, který slouží i 
jako nabíjecí kabel. Výsledky měření 
dálkoměru VECTOR 100 PRO tak lze 
digitálně přenášet na jiná zařízení.

VECTOR
APLIKACE DETAILNĚ

DÁLKOMĚR VECTOR 100 PRO
SPECIÁLNĚ VYVINUTO PRO  
TECHNOLOGII BLUETOOTH A  
FUNKCI KAMERY

FUNKCE KAMERY
PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI  
NA CÍLOVÝ BOD

TECHNOLOGIE  
BLUETOOTH 
DIGITÁLNÍ PŘENOS DAT

Měření délky
Dálkoměrem VECTOR 100 
PRO lze měřit vzdálenosti 
dvou měřených hran, zepředu 
i zezadu. Navíc se nabízí i 
3. varianta s upevněním na 
stativ.
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