
CITO
DIGITALE ROLBANDMAAT 
MET BLUETOOTH

Meet nauwkeurig en documenteer meetwaarden digitaal: De CITO 
meet lengtes tot 5 m met een meettolerantie van ±1,0 mm en toont 
de gemeten waarde digitaal op het display - naar keuze in mm of 
cm. De CITO maakt snel verbinding met de SOLA Measures-app via 
Bluetooth. Zo kunnen meetwaarden rechtstreeks van de CITO naar 
de smartphone worden overgebracht om foto's of bouwplannen te 
dimensioneren.

Digitale meetwaarde met één druk op de knop
De bediening van de CITO is zeer eenvoudig. Het display heeft 
slechts drie toetsen om het apparaat aan of uit te zetten, om de 
meetweergave om te schakelen naar mm of cm en om het meetre-
ferentiepunt in te stellen. De meetwaarde kan ook met een druk op 
de knop worden overgedragen naar de SOLA Measures-app. Het 
digitale scherm is optimaal afleesbaar, zelfs in een donkere omgeving 
en vanuit elke kijkhoek.

Twee meetreferentiepunten
Voor de verschillende meetvereisten beschikt de CITO over twee refe-
rentiepunten die snel kunnen worden ingesteld: De meting wordt naar 
keuze verricht vanaf de voor- of achterkant van het apparaat. Voor me-
tingen vanaf de voorzijde heeft de CITO ook een praktische afleeshulp 
die tevens als aanslagfunctie dient. Op die manier kunnen de lengtes 
nauwkeurig worden bepaald.

Robuuste behuizing, duurzaam lint
De speciale nylon coating van het lint zorgt voor maximale duurzaam-
heid en is uiterst bestand tegen krassen, water en chemicaliën. Uitge-
rust met beschermingsklasse IP54, is de CITO beschermd tegen stof en 
spatwater en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

HIGHLIGHTS
 � Digitale weergave van de meetwaarde in mm of cm
 � Bluetooth interface voor gebruik van de SOLA Measures-app
 � Maximale meettolerantie van ±1,0 mm (digitale weergave)
 � Twee meetreferentiepunten op voor- of achterrand
 � Nauwkeurige afleeshulp met extra aanslagfunctie
 � Autolock-functie: automatische lintrem bij uittrekken
 � Softgrip en ergonomisch design
 � Automatische uitschakeling
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Meer informatie op www.sola.at

Leveringsomvang
 � Digitale rolbandmaat CITO
 � USB-C-oplaadkabel
 � Riemtasje

BESTELINFORMATIE

Praktische riemtas inbegrepen
De CITO wordt geleverd met een riemtas. De riemtas is voorzien van 
een stevige clip aan de achterzijde en kan snel aan uw riem of tas 
worden bevestigd voor gemakkelijke toegang. Het praktische zijvak 
biedt extra ruimte voor pennen.

Meten met de SOLA Measures-app
De geïntegreerde Bluetooth-interface maakt een snelle en foutloze 
overdracht van meetwaarden van de CITO naar de smartphone 
mogelijk. Met de compatibele SOLA Measures-app kunnen foto's of 
bouwtekeningen direct worden gedimensioneerd en kunnen meetre-
sultaten worden opgeslagen, beheerd en gedeeld met het team. Dit 
bespaart tijd en kosten.

Upgrade naar SOLAFLEX
SOLAFLEXready betekent dat de CITO gebruikt kan worden met de 
SOLAFLEX-app die speciaal ontwikkeld is voor digitaal meten. De app 
biedt een praktische set functies om een exacte en foutloze meting te 
doen en deze als DXF-bestand in productieprocessen te integreren: 
bijvoorbeeld voor nauwkeurig snijden door NC-systemen bij prefabri-
cage. Meer info op solaflex.com

Technische gegevens

Lengte lint 5 m

Schaalverdeling lint mm

EG-nauwkeurigheidsklasse lint I

Meettolerantie (digitale weergave) ±1.0 mm

Displayscherm mm, cm

Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C

Gebruiksduur (bij 20 °C) 8 h*

Voeding Li-polymeer-accu (700 mAh)

Opslagtemperatuur -20 °C tot +60 °C

Automatische uitschakeling apparaat 180 sec.

Beschermingsklasse IP54

Materiaal lint Staal

Oppervlak lint Nylon geëxtrudeerd, geel

Lintstop
Automatische 
terugloopblokkering

Materiaal van de behuizing ABS/TPE

Afmetingen 155 x 45 x 85 mm

*Algemene bediening
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