
CITO
DIGITÁLIS MÉRŐSZALAG 
BLUETOOTH-SZAL

Precíz mérés és a mért értékek digitális dokumentálása: A CITO 
5 m hosszúságig mér ±1,0 mm mérési tűréssel, és a mért értéket 
digitálisan jeleníti meg a kijelzőn - mm-ben vagy cm-ben. A CITO 
- Bluetooth-on keresztül - gyorsan kapcsolódik a SOLA Measures 
alkalmazáshoz. A mért értékek így közvetlenül átvihetők a CITO-ról az 
okostelefonra a fotók vagy építési tervek méretezéséhez.

Digitális mért értékek egy gombnyomásra
A CITO kezelése roppant egyszerű. A kijelzőn csak három gomb 
van a készülék be- és kikapcsolásához, a mérési kijelző mm-re vagy 
cm-re átkapcsolásához és a mérési referenciapont meghatározásá-
hoz. Továbbá, a mért érték egy gombnyomással átvihetők a SOLA 
Measures alkalmazásba. A digitális kijelzés még sötét környezetben is 
és minden látószögből optimálisan leolvasható.

Két mérési referenciapont
A különféle mérési követelmények miatt a CITO két, gyorsan beállítható 
referenciaponttal rendelkezik: A mérés a készülék elülső vagy hátsó 
széléről történik. Az elülső szélről történő mérésekhez a CITO praktikus 
leolvasási segéddel is rendelkezik, amely egyúttal ütközőfunkciót is 
betölt. Így a hosszúságok precízen határozhatók meg.

Robusztus ház, tartós szalag
A szalag speciális nylon bevonata maximális tartósságot biztosít és 
különösen ellenálló a karcolásokkal, vízzel és vegyszerekkel szemben. 
Az IP54 védettségű CITO por ellen és a fröccsenő víztől védett és mind 
bel- és mind kültérben használható.

TULAJDONSÁGOK
 � A mért érték digitális kijelzése mm-ben vagy cm-ben
 � Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
 � ±1,0 mm maximális mérési tűrés (digitális kijelző)
 � Két mérési referenciapont az elülső vagy hátsó szélen
 � Precíz leolvasási segéd kiegészítő ütközőfunkcióval
 � Autolock funkció: automatikus szalagrögzítés kihúzáskor
 � Softgrip bevonat és ergonomikus kialakítás
 � Kikapcsolási automatika

ALKALMAZÁS

SOLA Measures
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További információk a www.sola.at honlapon találhatók.

Szállítási terjedelem
 � CITO digitális mérőszalag
 � USB-C töltőkábel
 � Övtáska

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Praktikus övtáskával.
A CITO-t övtáskában szállítjuk. A hátoldalán robusztus csíptetővel 
van ellátva, így az övtáska gyorsan és könnyedén erősíthető az övre 
vagy a zsebre. A praktikus oldalsó rekesz további helyet biztosít 
tollak elhelyezésére.

Mérés a SOLA Measures alkalmazással
A beépített Bluetooth-interfész lehetővé teszi a mért értékek gyors 
és hibamentes átvitelét a CITO-ról az okostelefonra. A kompatibilis 
SOLA Measures alkalmazással a fotók vagy építési tervek közvetlenül 
méretezhetők, a mért eredmények elmenthetők, kezelhetők és meg-
oszthatók a teammel. Ezzel időt és pénzt takaríthat meg.

Frissítés a SOLAFLEX-re
A SOLAFLEXready azt jelenti, hogy a CITO használható a speciáli-
san a digitális felméréshez kifejlesztett SOLAFLEX alkalmazással. Az 
alkalmazás praktikus funkciókat kínál a pontos és hibamentes felmérés 
végrehajtásához és annak a termelési folyamatokba, DXF fájlban 
történő integrálására: például az NC berendezésekkel az előgyártás 
során végrehajtott precíz vágásokhoz. Több információ a solaflex.
com honlapon található.

Műszaki adatok

Szalag hossza 5 m

Szalag skálázása mm

Szalag EK-pontossági osztálya I

Mérési tűrés (digitális kijelző) ±1,0 mm

Kijelző megjelenítés mm, cm

Üzemi hőmérséklet -10 °C és +50 °C között

Üzemidő (20 °C-on) 8 óra*

Áramellátás
Li-polimer akkumulátor 
(700 mAh)

Tárolási hőmérséklet -20 °C és +60 °C között

Önműködő készülék-kikapcsolás 180 s

Védettség IP54

A szalag anyaga Acél

Szalagfelület Nylon, extrudált, sárga

Szalag megállító Visszacsévélés zár

A ház anyaga ABS/TPE

Méretek 155 x 45 x 85 mm

*folyamatos kezelés
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