
Levering omvat
 �  Lasermeter 
 �VECTOR 100 PRO
 � 3 x Ni-Mh-accu 1,2 V
 � 1 riemtasje
 � 1 cd met gebruikershandleiding
 � 1 Quick Start VECTOR 100 PRO
 � 1 laad/ - en datakabel

VECTOR 100 PRO 
LASER-AFSTANDSMETER
HANDZAAM. PRAKTISCH. 
NAUWKEURIG.

VECTOR 100 PRO art. nr. 71023101

EENVOUDIG TE BEDIENEN

ACCESSOIRES

BESTELINFORMATIESOLA-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

Meer informatie over de accessoires vindt u op www.sola.at

WIJ ONTWIKKELEN

MET PROFESSIONALS.

VOOR PROFESSIONALS.

Met één druk op de knop zijn uw veelgebruikte meetfuncties 
klaar voor de start. U navigeert in het display intuïtief en snel 
door de verdere functieniveaus en instellingen.

Voor een stabiele positionering 
kan de VECTOR 100 PRO via 
de 1/4‘‘-schroefdraad op het 
FST-statief worden vastgezet. 
Door gebruik te maken van een 
vast standpunt, kunnen talloze 
metingen uiterst nauwkeurig en 
zeer exact worden herhaald.
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4-regelige display + 
verlichting

Touchscreen voor snelle 
en eenvoudige bediening

Altijd bij de hand in 
comfortabel riemtasje

Beschermklasse IP 65

Draaibaar display Ministatief MST  

Download de SOLA-app VECTOR Measure & Sketch
Schetsen maken, meten op basis van foto‘s en resultaten 
exporteren: met de gratis app VECTOR Measure & Sketch 
zijn meetwaarden eenvoudig en snel vast te leggen en te 
documenteren. Dankzij de intuïtieve menustructuur is de 
bediening bovendien kinderspel.

* Afhankelijk van omgevingsomstandigheden op de werkplek.
**  Deze nauwkeurigheid geldt van 0.2 – 10 m. Bij een afstand tussen 10 en 100 m 

kan de maximale tolerantie met ongeveer 0.1 mm/m verslechteren.
*** Gebruik bij kamertemperatuur.

TECHNISCHE GEGEVENS

VECTOR 100 PRO

Meetbereik 0.2 – 100 m*

Nauwkeurigheid ± 1.5 mm**

Meeteenheid m, in, ft, ft+in

Laserklasse 2

Lasertype  635 nm, < 1 mW

Beschermklasse IP 65

Automatisch uitschakelen laser 30 s

Automatisch uitschakelen 
apparaat 

180 s

Gebruiksduur max. 5.000 metingen***

Type batterij 3 x 1.2 V Ni-Mh accu

Bedrijfstemperatuur 0 – 40 °C

Opslagtemperatuur -10 – 60 °C

Afmeting 115 x 50 x 25 mm

Gewicht incl. batterijen 120 g

Hulpstuk voor hoeken NK1 art. nr. 71128501

Ministatief MST art. nr. 71121901

Ministatief FST art. nr. 71121701

bluetooth camera



Min.-/max.-meting 
Bepaal zowel minimale als 
maximale afstanden door 
de kortste afstand tussen 2 
punten of de langste afstand, 
bijv. lengte diagonaal, te 
meten. 

Indirecte meting via een hoek
Als een directe meting niet 
mogelijk is, kunt u met twee 
eenvoudige lengtemetingen 
de hoogte bepalen. Dankzij 
de automatisch werkende 
elektronische hellingsensor is 
hierbij zelfs geen 90° hoekmeting  
meer nodig. De hoogtemeting 
kan dus volledig worden 
uitgevoerd zonder de 
meetpunten rechtstreeks te 
bereiken.

Automatische 
afstandsmeting
Voor het bepalen van niet 
toegankelijke afstanden hebt 
u de beschikking over een 
functie voor automatische 
afstandsmeting. Hierbij 
wordt gericht op een punt 
in de hoogte, waarna er 
een lengtemeting wordt 
uitgevoerd en met de 
hellingsensor automatisch de 
hoogte en afstand worden 
berekend.

Indirecte afstandsmeting
De VECTOR 100 PRO is 
ook zeer geschikt voor 
indirecte afstandsmetingen 
waarbij de aanslagpunten 
niet worden bereikt. Vanaf 
hetzelfde standpunt worden 
twee lengtemetingen naar de 
meetpunten uitgevoerd. De 
indirecte afstand tussen deze 
meetpunten wordt vervolgens 
in een handomdraai 
weergegeven.

Oppervlakmeting 
Dankzij de automatische 
calculatie, berekent u met 
de VECTOR 100 PRO ook 
oppervlakken zeer eenvoudig.

Volumemeting 
De VECTOR 100 PRO is zeer 
geschikt voor het bepalen van 
de inhoud van ruimten. Met 
de afstandsmeter van SOLA 
kunt u in enkele seconden het 
volume berekenen.

Indirecte meting (3-punts) 
Via 3 lengtemetingen kan 
een niet toegankelijke 
afstand nauwkeurig worden 
berekend. Daarbij wordt de 
kortste en langste afstand 
alsmede de afstand in de 
90° hoek gemeten.

Indirecte meting (2-punts) 
Bereken in een handomdraai 
een indirecte, niet toegankelijke 
afstand door 2 lengtemetingen.

Optellen / aftrekken 
Tot de waardevolle functies van de VECTOR 100 PRO horen 
ook het optellen en aftrekken. Zo kunt u uw meetwaarden 
onmiddellijk berekenen.

Geheugen 
Bij de VECTOR 100 PRO kunt u uw laatste 100 meetresulta-
ten in het geïntegreerde geheugen op elk moment oproepen.

Hellingsensor
De VECTOR 100 PRO beschikt over een automatisch 
werkende functie voor elektronische hoekmeting. Dankzij 
de hellingsensor zijn indirecte afstanden, hoogtes en lengtes 
probleemloos en zeer eenvoudig te bepalen.

Continumeting 
Met de continumeting 
vindt u snel uw gewenste 
doelafstanden.

De VECTOR 100 PRO is voorzien van de modernste 
technische innovaties: geïntegreerde Bluetooth en 
camerafuncties, eenvoudige bediening via een touchscreen en 
een ingebouwde hellingsensor.

Ons huidige assortiment laserafstandsmeters is nu uitgebreid 
met de VECTOR 100 PRO, een veelzijdig apparaat voor de 
professionele markt dat bedoeld is voor meetafstanden tot 100 
m met een nauwkeurigheid van 1,5 mm/m.

Bij grotere afstanden of minder 
gunstig licht is het soms moeilijk 
om het meetpunt nauwkeurig te 
lokaliseren. Met de camerafunctie 
zijn echter ook ‚lastige’ metingen 
moeiteloos uit te voeren. Door met 
de camera 2 of 4 maal in te zoomen, 
kunt u via het display nauwkeurig 
richten op een specifiek doel. Een 
druk op de knop is genoeg om elke 
afstand tot 100 m feilloos te meten.

Met de Bluetooth functie kunt u  
meetwaarden snel en efficiënt 
rechtstreeks naar uw smartphone 
verzenden. Gegevensoverdracht is ook 
mogelijk via de meegeleverde kabel, 
die tegelijkertijd als laadkabel fungeert. 
Zo kunnen de meetresultaten van de 
VECTOR 100 PRO digitaal naar andere 
apparaten worden overgebracht.

VECTOR
TOEPASSINGEN IN DETAIL

VECTOR 100 PRO
UITGERUST MET BLUETOOTH EN 
CAMERAFUNCTIE

CAMERAFUNCTIE 
VOOR PROBLEEMLOOS  
RICHTEN OP HET DOEL

BLUETOOTH
VOOR DIGITALE  
GEGEVENSOVERDRACHT

Lengtemeting
Met de VECTOR 100 PRO 
meet u afstanden vanaf twee 
zijden, voor of achter. Bij 
plaatsing op een statief is er 
bovendien nog een derde 
variant.

VECTOR 100 PRO

Lengtemeting

Oppervlakmeting

Volumemeting

Min.-/max.-meting

Continumeting

Indirecte meting (3-punts)

Indirecte meting (2-punts)

Opstellen / aftrekken 

Geheugen

Hellingsensor

Indirecte meting via een hoek

Indirecte afstandsmeting

Automatische Abstandsmessung

bluetooth

camera


