
NÁLUNK PROFIK

FEJLESZTENEK

PROFIKNAK.

A SOLA MRMI Installation vízmértéket speciálisan a szerelési mun-
káknál szükséges mérésekhez fejlesztettük ki. A natúr eloxált profil 
tiszta és pontos munkavégzésről gondoskodik érzékeny felülete-
ken. Az oldalt beépített, különösen erős neodym mágnesek és a V 
alakú horony a vízmérték optimális tapadásáról gondoskodik fémes 
felületeken és csöveken. A vízmértékre nyomtatott és a szokásos 
szerelési méreteket tartalmazó skálának köszönhetően a szerelési 
pontok könnyen átvihetők.

TULAJDONSÁGOK
  Minden szokásos szerelési méretet tartalmazó, nyomtatott skála  

    a szerelési pontok egyszerű és gyors átviteléhez
  Törésálló, 4 gyűrűs vízszintes libella 2%-os lejtés kijelzéséhez
  Oldalt beépített, különösen erős neodym mágnesek az 

    optimális tapadáshoz fémes felületeken
  Praktikus V alakú horony a csövekre történő felhelyezéshez
  Kemény eloxált réteg akadályozza meg a mérendő objektumon  

    a festékmaradványokat

MRMI INSTALLATION
A SPECIÁLIS VÍZMÉRTÉK 
SZERELÉSI MUNKÁKHOZ

Oldalt beépített, erős neodym mágnesek
A különösen erős neodym mágnesek oldalt kerültek beépítésre és 
optimális tapadásról gondoskodnak – vízszintes vagy függőleges 
elhelyezés esetén egyaránt. A mágnesek oldalt történő beépítésének 
köszönhetően rázkódás vagy hőhatás esetén is mindig fixen maradnak.

V horony ívelt felületekhez
Az MRMI Installation egész mérőfelületén végigfutó V horony ívelt 
felületek esetén is biztos, elcsúszás nélküli tartásról gondoskodik. A 
natúr eloxált profil nem hagy festékmaradékokat maga után érzékeny 
felületeken végzett méréseknél.

Praktikus skála és szerelési méretek
A MRMI Installation az összes szokásos szerelési méretet tartal-
mazó, duplán nyomtatott skálával rendelkezik a szerelési pontok 
egyszerű és gyors átviteléhez. A dupla skálának köszönhetően az 
MRMI Installation mindkét oldalon használható – ideális lehetőség 
térbeli korlátozások esetén.

4 gyűrűs libella a lejtésekhez
Az MRMI Installation vízmértéket 4 gyűrűs vízszintes, törésálló 
akrilüvegből készült libellával láttuk el. A gyűrűk közötti távolság 
2%-os lejtésnek felel meg, és így ideálisan alkalmas a lejtések 
kijelzésére vagy ellenőrzésére vízszintes mérés esetén.
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KOMPAKT, 40 CM-ES VÁLTOZAT
Az MRMI Installation 100 cm-es változata mellett a 40 cm hosszú, 
kompakt változat is kapható. 40 cm hosszával ideálisan alkalmas  
kis felfekvő felületeken végzendő mérésekre, és könnyen szállítható 
minden szokásos szerszámkofferben.

MŰSZAKI ADATOK
MRMI Installation

Anyag alumínium

Felület eloxált

Szín ezüst

Méretek 49,9 × 24,3 mm

Profilsúly 840 g/m

Mérőfelület eloxált, V alakú horony

Vízszintes libellák száma 1, 4 gyűrűs

Függőleges libellák száma 1

Max. mérési tűrés  
standard mérésnél

0,50 mm/m

Max. mérési tűrés  
átfordítva

0,75 mm/m

Mágnes neodym, oldalsó mágnesbeépítés

Végdugó 1-K

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ
Modell Hossz Cikksz.

MRMI Installation 40 40 cm 01490501

MRMI Installation 100 100 cm 01491301

 OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
Cikk Hossz Cikksz.

Védőtáska 60 cm R316149

Védőtáska 120 cm R316151

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