
SOLA Measures App

Digitális multitalentum
A SOLA GO! smart digitális mérőeszköze egy készülékben egyesíti 
a vízmértékek, dőlésmérők és szögmérők funkcióit. Megvilágított 
kijelzővel és a V-horonnyal rendelkező, mágneses állófelülettel ellátva 
sokoldalúan használható ez a digitális multitalentum. A bluetooth-in-
terfésznek köszönhetően a GO! smart a SOLA Measures ingyenes 
alkalmazással együtt használható, melyből praktikus kiegészítő 
funkciók is adódnak.

 GO! SMART
DIGITÁLIS DŐLÉS-  
ÉS SZÖGMÉRŐ 
BLUETOOTH-SZAL

Kompakt méret – sűrített energia
Mindössze nyolc centiméterével minden szerszámkofferben van hely a 
kompakt GO! smart számára. Ráadásul az alapfelszereltségbe tartozó 
övtáskának köszönhetően védetten tárolható a GO! smart és az övön 
elhelyezve bármikor kézreáll.

Dőlések és szögek digitális mérése
A GO! smart nagy precizitással méri a dőléseket és a szögeket. 
A mérési értékek °, %, mm/m és in/ft egységben választhatók. A 
„Hold“ funkcióval rögzíthetők a mérési értékek a kijelzőn, az „Inc“ 
funkcióval pedig a szögek vihetők át egyszerűen.

Tökéletes leolvasás minden helyzetben
Az erős mágneseknek és az állófelületbe integrált V-horonynak kö-
szönhetően a GO! smart még a csöveken is biztosan, elcsúszás nélkül 
rögzíthető. Fordított helyzetben végzett méréseknél automatikusan 
megfordul a digitális kijelzés a megvilágított kijelzőn. Az optimalizált 
kijelzőnek köszönhetően a mérési eredmények egyértelmű leolvasása 
minden látószögből lehetséges.

TULAJDONSÁGOK
 � Mérési tűrés 0° és 90° esetén 0,05°, valamint 1° és 89° között 0,2°
 � Digitális mérési érték kijelző szintezésekhez és szögmérésekhez
 � Választható mértékegységek: °, %, mm/m és in/ft
 � Egy, ill. két tizedesjegyre beállítható kijelzési pontosság
 � Megvilágított kijelző és minden látószögből optimális leolvashatóság
 � Fordított helyzetben végzett méréseknél automatikusan megfordul  
a digitális kijelzés 

 � Praktikus V-horony mágnessel a biztonságos tartáshoz csöveken  
és fémes felületeken

 � Bekapcsolható hangjelzés
 � Bluetooth interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
 � Kompakt, könnyű, kézreálló

NÁLUNK PROFIK

FEJLESZTENEK

PROFIKNAK.
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Mérés szemkapcsolat nélkül
A GO! smart ideálisan használható az olyan mérésekhez, amelyeknél 
csak nehezen vagy egyáltalán nem látható a kijelző. Ha a GO! smart 
bluetooth-on vagy a SOLA Measures alkalmazáson keresztül kapcso-
lódik, akkor a mérési érték élőben jelenik meg a mobil készüléken.

Fotók valós idejű adatokkal
Az alkalmazás egyik praktikus eszköze a Foto-Overlay Export. 
Használatával lefotózható a valós munka-, ill. mérési szituáció a mobil 
készülékkel, és közben a valós idejű adatok, pl. mérési érték, dátum és 
időpont megjeleníthetők a fotón és el is menthetők.

SOLA MEASURES ALKALMAZÁS
Hatékony munkavégzés és egyúttal időmegtakarítás – az ingyenes 
SOLA Measures segítségével ez is lehetséges. A bluetooth-interfész-
nek köszönhetően a GO! smart a SOLA Measures ingyenes alkalma-
zással együtt használható. Közben pedig hasznos funkciók jelennek 
meg. A felhasználóbarát menüvezetés magától értetődő és egyszerűen 
kezelhetővé teszi az alkalmazást. iOS-szel és Androiddal használható.

Alkalmazás letöltése praktikus kiegészítő funkciókhoz
 � A mérési értékek valós idejű átvitele a mérőeszközről a mobil 
készülékre

 � A mérőeszközön lévő funkciók távvezérlése az alkalmazáson 
keresztül

 � A mérési eredmények automatikus rögzítése és elmentése 
dátummal és időponttal együtt

 � Megjegyzések, fotók és videók hozzáadása az elmentett mérési 
értékekhez

 � Foto-Overlay: A mérési értékek, a dátum és az időpont közvetlenül  
a fotón jelenik meg és kerül elmentésre

 � Jól áttekinthető mérési érték memória
 � Megosztási funkció a mérési értékek gyors elküldéséhez
 � Az alkalmazás automatikusan felismeri és csatlakozik a korábban 
használt mérőeszközökhöz

GO! smart  cikkszám: 01483001

Műszaki adatok

Mérési tűrés 0° és 90° esetén 0,05°
1° és 89° fok között 0,2°

Kijelzési pontosság durva: 1 tizedesjegy
finom: 2 tizedesjegy

Mértékegység °, %, mm/m, ft/in

Anyag üvegszállal erősített poliamid

Szín piros

Specialitás Solatronic modul

Mérőfelület műanyag, V-horony

Mágnes Neodym

Méretek 80 × 55 × 27 mm

Súly (elem nélkül) 90 g

Védettség IP52

  

Szállítási terjedelem
 � GO! smart
 � 1 × 1,5 V (AA) elem
 � Övtáska

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

A
 v

ál
to

zt
at

ás
 jo

gá
t f

en
nt

ar
tju

k,
 a

 n
yo

m
ta

tá
si

 h
ib

ák
ér

t é
s 

az
 e

se
tle

ge
s 

el
írá

so
ké

rt
 fe

le
lő

ss
ég

et
 n

em
 v

ál
la

lu
nk

.

További tájékoztatás található a www.sola-metal.hu weboldalon.
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