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De RED(M) digital kan overal worden gebruikt waar hellingen, 
afschot of hoeken snel en exact moeten worden bepaald. Het gaat 
hier om precisiewaterpassen met een geïntegreerde elektronische 
hellingmodule en Bluetooth interface. Digitale waterpassen zijn zeer 
nauwkeurig, robuust en eenvoudig te bedienen.

RED DIGITAL
REDM DIGITAL
DIGITALE WATERPAS  
MET BLUETOOTH 

Optimaal aflezen bij omslagmetingen
Bij omslagmetingen draait de digitale aanduiding op de module automatisch 
mee. Dit maakt vooral bovenhoofds meten gemakkelijker. Dankzij het 
continu verlichte display kan het meetresultaat ook op donkere plaatsen 
duidelijk worden afgelezen.

Akoestisch signaal
Met het akoestisch signaal kan men meten zonder visueel contact 
met het display. Hoe dichter de positie van de digitale waterpas de 
standaardpositie (0° en 90°) benadert, hoe sneller de frequentie van de 
signaaltoon klinkt.

Solatronic module met praktische functies 
Het centrale kenmerk van de RED(M) digital is de geïntegreerde 
elektronische hellingmodule (Solatronic module). De aanduiding van de 
meetwaarde gebeurt via de "Mode"-functie naar keuze in  
graden (°), mm/m, procent (%) of in/ft (decimaal of breuk). Met  
de "Hold"-functie kunnen meetwaarden worden opgeslagen voor  
aflezing op een later moment en kunnen hoeken eenvoudig  
worden overgenomen.

AAN/UIT knop – continu verlicht display voor optimale 
afleesbaarheid 

Akoestisch signaal voor meten zonder visueel contact

"Hold"-functie om meetwaarden op te slaan

"Mode"-knop om de meeteenheid om te schakelen  
(°, mm/m, %, in/ft)

HIGHLIGHTS
 �Meettolerantie Solatronic module:  
0.05° bij 0° en 90° resp. 0.10° tussen 1° en 89°
 �Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, mm/m, %, in/ft
 �"Hold"-functie voor het opslaan van meetwaarden en het 
overnemen van hoeken
 �De digitale aanduiding draait automatisch mee bij 
omslagmetingen
 �Continu verlicht display voor optimale afleesbaarheid
 � Inschakelbaar akoestisch signaal
 �Gepatenteerde SOLA FOCUS libellen bij RED 60 digital, 
RED 120 digital en REDM 60 digital
 �Beschermklasse IP65: Stofdicht en spuitwaterpdicht
 �Bluetooth interface voor gebruik met de SOLA Measures app
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BESTELINFORMATIE  
Model Lengte Artnr.

RED 25 digital 25 cm 01730201

RED 60 digital 60 cm 01730801

RED 120 digital 120 cm 01731401

REDM 60 digital 60 cm 01735801

RED 60 laser digital 60 cm 71051001

TECHNISCHE GEGEVENSREDM digital: zeer sterke magneetkracht
De REDM digital is uitgerust met extra sterke neodymium magneten 
en biedt daardoor maximale hechting op alle stalen en ijzeren 
oppervlakken. Doordat de magneten aan de zijkanten zijn ingebouwd, 
ontstaat er een volledig vlak meetvlak dat schoon en nauwkeurig 
werken mogelijk maakt en zich gemakkelijk laat reinigen. Het 
ononderbroken meetvlak voorkomt ook krassen op gevoelige, gelakte 
oppervlakken.

Gebruik met de SOLA Measures app
Efficiënter meten en tijd besparen – de gratis SOLA Measures app 
maakt het mogelijk. Dankzij de Bluetooth-interface kan de RED(M)
digital met de gratis app SOLA Measures worden gebruikt. Geschikt 
voor iOS en Android.

TOEBEHOREN OPTIONEEL
Model Lengte Artnr.

Kunststof beschermhoes 25 cm R160708

Beschermtas 60 cm R316149

Beschermtas 120 cm R316151

Download de app voor handige extra functies:
  Realtime overdracht van meetwaarden naar mobiele apparaten
  Bediening op afstand van functies op het meetapparaat via de app
  Meetwaarden registreren en opslaan met datum en tijdstip
  Notities, foto's en video's toevoegen aan meetwaarden
  Foto-overlay: foto's met realtime gegevens  

 (meetwaarde, datum en tijdstip) maken en opslaan
  Overzichtelijke meetwaarde opslag: resultaten documenteren,   

 beheren en delen
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RED digital REDM digital

Materiaal aluminium aluminium

Oppervlak poedercoating poedercoating

Kleur rood rood

Afmetingen 59 x 27 mm 59 x 27 mm

Profielgewicht 890 g/m 890 g/m

Meetvlak poedercoating poedercoating

Aantal 
horizontale libellen*

1 1

Aantal  
verticale libellen*

1 1

Meettolerantie standaard 
positie

0.50 mm/m 0.50 mm/m

Meettolerantie 
omslagmeting

0.50 mm/m 0.50 mm/m

Meettolerantie Solatronic 
module

0.05° bij 0° en 90°,
0.10° tussen 1° en 89°

0.05° bij 0° en 90°,
0.10° tussen 1° en 89°

Magneet - neodymium, 
geïntegreerd in 
zijkanten

Eindkap 2-K 2-K

Beschermklasse IP65 IP65

*De RED 60 digital, RED 120 digital en REDM 60 digital zijn uitgerust met de gepatenteerde 
 SOLA FOCUS-libelle.


