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A RED laser digital vízmértékkel a SOLA a RED digital vízmérték 
legjobb tulajdonságait kombinálja a lézeres lehetőségekkel. A beépített 
lejtésmérő modullal rendelkező digitális lézeres vízmérték lejtések 
meghatározásánál és mérési pontok, valamint referencia-magasságok 
átvitelénél használható. A Bluetooth interfésszel ellátott RED laser 
digital vízmértéket a SOLA Measures alkalmazással lehet használni.

RED LASER DIGITAL
DIGITÁLIS LÉZERES VÍZMÉRTÉK 
BLUETOOTH-SZAL

Optimális leolvasás fordított méréseknél
Fordított méréseknél a modulon lévő digitális kijelző automatikusan 
átfordul. Ez különösen a fej fölötti méréseket könnyíti meg. A folyamatosan 
megvilágított kijelzőnek köszönhetően elégtelen fényviszonyoknál is 
egyértelműen leolvasható a mérési eredmény.

Akusztikus jelzés
Az akusztikus jelzés anélkül teszi lehetővé a mérést, hogy a mérést 
végző látná a kijelzőt. Minél jobban közelít a digitális vízmérték  
pozíciója a standard (0° és 90°) pozícióhoz, annál gyorsabb a  
jelzőhang frekvenciája.

Solatronic modul praktikus funkciókkal 
A RED laser digital vízmérték központi jellemzője a beépített lézer 
mellett az elektronikus lejtésmérő modul (Solatronic modul). A mérési 
értékek kijelzése a „Mode“ funkcióval, választhatóan fokban (°), mm/m-
ben, százalékban (%) vagy in/ft-ben (decimálisan vagy frakcionálisan) 
történik. A „Hold“ funkcióval a mérési értékek a későbbi leolvasáshoz 
elmenthetők és a szögértékek egyszerűen átvihetők.

ON/OFF gomb – folyamatosan megvilágított kijelző az optimális 
 leolvashatósághoz 

Akusztikus jelzés nehéz látási viszonyoknál

„Hold“ funkció a mérési érték memóriához

„Mode“ gomb a mérési érték beállításainak átkapcsolásához  
(°, mm/m, %, in/ft)

TULAJDONSÁGOK
 �A Solatronic modul mérési tűrése: 
0,05° 0° és 90° esetén, ill. 0,10° 1° és 89° között
 �Átkapcsolható dőléskijelző °-ban, mm/m-ben, %-ban, in/ft-ben
 �„Hold“ funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek 
átviteléhez
 �Fordított méréseknél a digitális kijelző automatikusan átfordul
 �Folyamatosan megvilágított kijelző az optimális leolvashatósághoz
 �Bekapcsolható akusztikus jelzés
 �Védettség IP65
 �Bluetooth interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához



SOLA Measures App

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, 6840 Götzis, Austria, Tel: +43 (0)5523 53380-0, sola@sola.at, www.sola.at
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG, Heuriedweg 69, 88131 Lindau, Germany, Tel: +49 (0)8382 28585, sola@sola.at, www.sola.de
SOLA Suisse AG, Grenzstrasse 24, 9430 St. Margrethen, Switzerland, Tel: +41 (0)71740 1616, info@solasuisse.ch, www.solasuisse.ch

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

Bluetooth kapcsolat a SOLA Measures alkalmazáshoz
Hatékonyabb mérés és közben időmegtakarítás – az ingyenes SOLA 
Measures alkalmazás lehetővé teszi ezt. A Bluetooth interfésznek 
köszönhetően a RED laser digital vízmérték az ingyenes SOLA Measures 
alkalmazással használható. iOS-szel és Androiddal való  
használatra alkalmas.

Töltse le az alkalmazást a praktikus kiegészítő funkciókhoz:
 �Mérési értékek valós idejű átvitele a mobil készülékre
 �A mérőkészüléken lévő funkciók távvezérlése az alkalmazáson 
keresztül
 �Mérési értékek rögzítése és elmentése dátummal és időponttal
 �Megjegyzések, fotók és videók hozzáadása a mérési értékekhez
 �Foto-Overlay: fotók készítése és elmentése valós idejű adatokkal  
(mérési értékkel, dátummal és időponttal)
 �Mérési eredmények mentése, kezelése és megosztása
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Referencia-magasságok átvitele
A RED laser digital beépített pontlézerével a referencia-magasságok 
gyorsan és egyszerűen átvihetők. Így a digitális lézeres vízmérték ideálisan 
használható lépcsőkorlátok és karfák szerelésénél, méretvonalak 
felvitelénél vagy terek beépítése esetén objektumok beállításánál. A 
megnövelt sugarú speciális libella a precíz mérési eredmények érdekében 
lehetővé teszi a lézer pontos vízszintes pozicionálását.

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, 6840 Götzis, Austria Tel: +43 (0)5523 53380-0, sola@sola.at, www.sola.at 
Sola-Metál Kft., Nagy-berki út 6, 7634 Pécs, Hungary Tel: +36 72 252 823, ertekesites@sola-metal.hu, www.sola-metal.hu

RED laser digital

Anyag alumínium

Felület festett

Szín piros

Méret 59 x 27 mm

Profil súly 890 g/m

Mérő felület festett

Mágnes -

Végdugó 1-K + 2-K

Vízszintes libella 1

Függőleges libella 1

Mérési tűrés 
standard pozíció 

0.25 mm/m

Mérési tűrés 
Solatronic-Modulnál

0,05° 0° és 90° esetén, 
0,10° 1° és 89° között

Mérési tűrés lézer ±0,15 mm/m

Tápellátás 2 x 1.5 V (AAA) elem

Üzemidő (20 °C-on) 16 óra

Lézerosztály 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10

Teljesítmény < 1,0 mW

Hullámhossz 650 nm

Érintésvédelmi osztály IP65

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ  
Cikk Hossz Cikksz.

RED 60 laser digital 60 cm 71051001

MŰSZAKI ADATOK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK
Cikk Cikksz.

Védőtáska 60 cm R316149

Vonalképző ST 71116101

Prizma WP 71114101

Szintező talp NB 71118701

A RED digital sorozat további, kapható modelljei: 
RED 25 digital, RED 60 digital, RED 120 digital, REDM 60 digital. 


