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Levelfix CCL260G

Vihreä 3D monilinjalaser 3x360°

CCL260G Vihreä 3D monilinjalaser
Ominaisuudet

Pakkauksen sisältö

Itsetasaava 3x360° 3D monilinjalaser vihreillä säteillä
SmartBase säätöadapterilla laserlinjojen hienosäätö on helppoa
High power vihreät laserdiodit, 360° vaakalinja
Levelfix Connect sovelluksen avulla voit ohjata laserin toimintoja älylaitteella
Lisävaruste: LLD100GR vastaanottimella toiminta-alue 50m

Laseryksikkö
SmartBase hienosäätöadapteri
Magneeteilla varustettu seinäteline
Akku, laturi sekä paristosovitin
Tähtäyslevy

SmartBase alustan ja seinätelineen avulla monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet
Pakettiin kuuluvan SmartBase säätöadapterin avulla laserin kohdistaminen on lastenleikkiä. Ainutlaatuinen säätömekanismi pitää
vertailupisteen samassa paikassa kohdistuksen aikana. SmartBasen reunoilta aukeavat kynnet ovat apuna laatoitusta tehtäessä.
90° kulmassa olevien kynsien avulla SmartBase asettuu tukevasti laatan tai muun profiilin reunaan kiinni. Pakkauksen mukana
tuleva magneeteilla varustettu seinäteline mahdollistaa laitteen nopean ja helpon kiinnittämisen eri tavoin. Aseta laserlaite seinätelineeseen ja voit kiinnittää sen mihin tahansa 5/8” kiinnityksellä olevaan jalustaan tai telineeseen, käyttää magneettikiinnitystä tai
halutessasi vaikka ripustaa seinälle.
Levelfix laatua
CCL260G on erittäin kompakti ja näyttävä laser. Laserin valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia komponentteja ja se on täynnä
lukuisia erinomaisia ominaisuuksia. Pakettiin sisältyvien varusteiden avulla käytön aloittaminen on helppoa. Laserissa on käytetty
kirkkaita vihreitä high power diodeja, jotka tarjoavat olosuhteista riippuen parhaimmillaan jopa neljä kertaa paremman näkyvyyden
verrattuna perinteisiin punaisiin diodeihin. High power diodit tekevät säteistä kirkkaita ja teräviä. Luonnollisesti näkyvyys on silti
edelleen riippuvainen ympäröivästä valaistuksesta. Mitä hämärämpi valaistus, sitä paremmin linjat näkyvät.
Li-ion akkuteknologia
Laserin mukana tulee irrotettava Li-ion akku, laturi sekä paristosovitin, jonka avulla laitetta voi käyttää myös paristoilla.
Vastaanotin avuksi ulkotiloihin
CCL260G laserissa on vastaanotin -toiminto. Vastaanotin poimii lasersäteen kirkkaassa ulkoilmassa ja pitkien matkojen päästä silloinkin,
kun säde ei paljain silmin ole kunnolla nähtävissä. Vastaanottimen avulla työskentelyalue on jopa < 50 m. LLD100GR vastaanotin ei
kuulu pakettiin, voit ostaa sen erikseen Levelfix jälleenmyyjiltä.
Levelfix Connect – langaton yhteys
CCL260G mahdollistaa yhteyden älylaitteen ja laserin välille. Lataa Levelfix Connect -sovellus esimerkiksi puhelimeesi ja sen avulla
voit kytkeä laserlinjoja päälle ja pois tai säätää laserlinjojen kirkkautta. Mitä kirkkaampi laserteho, sitä suurempi virran kulutus.
Sovellusta kehitetään jatkuvasti ja tulevaisuudessa muutkin toiminnot ovat mahdollisia.
Levelfix – Älykkäitä mittauslaitteita
Levelfix laitteet on valmistettu äärimmäistä huolellisuutta ja tarkkuutta noudattaen. Yli 25 vuoden aikana kertynyt kokemus ja tieto
ovat laadukkaiden tuotteiden takana. Olemme asiasta niin vakuuttuneita, että olemme valmiit myöntämään tuotteillemme jopa neljän
vuoden takuun. Standarditakuun kesto Levelfix tuotteille on yksi vuosi mutta rekisteröimällä tuotteesi sivuillamme kahden viikon
kuluessa ostopäivästä, voit pidentää takuun neljään vuoteen. Rekisteröinti ja tarkemmat takuuehdot: www.levelfixinstruments.com
Levelfix tarjoaa markkinoiden parhaan hinta-laatusuhteen, joten ostamalla Levelfix tuotteita saat varmasti rahoillesi parhaan
mahdollisen vastineen!

Tuotenumero ja EAN-koodi

Tekniset tiedot

Tuotenumero

110304

Toiminta-alue

20m / Vastaanottimella 50m

EAN

8712423012806

Tarkkuus

3mm / 10m

Toiminnot

3x360° vihreää sädettä

Laserluokka

525nm / Luokka 2m (vihreä)

Toiminta-aika

8h – kaikki linjat päällä

Suojausluokka

IP54

Virtalähde

Ladattava Li-ion akku (mukana myös paristoadapteri)

1+3 VUODEN

TAKUU

