RL-SV2S

SPECIFIKATIONER*

Multifunktionell Lutningslaser

Ledaren i Positionsteknologi ...
Topcon är världsledande utvecklare och tillverkare av noggrann

Instrument

RL-SV2S

Noggrannhet

±1 mm / 20 m

positionsutrustning och erbjuder det bredaste sortimentet av

Självnivelleringsområde

±5 grader

innovativa produkter inom Laser, Geodesi, GPS system, optiska

Lutningsinställning

i båda axlarna, ±15%

mätinstrument, maskinkontroll och GIS.

Arbetsområde (radie)

400 m

Varvtal

300, 600 rpm

Väderskyddad

IP66

Drifttid

Ca. 65 timmar

Arbetstemperatur

–20°C till 50°C

Laser Klass

Klass 3R

Uteffekt

2,4 mW

Laser våglängd

635 nm

Laser Mottagare

LS-80L

Höjdindikering

11 kanaler

Precision

Hög precision: ±1 mm, Normal noggrannhet: ±2 mm

Ljudindikering

Låg / Hög / Tyst

Strömförsörjning

2 x AA alkaliska batterier

Batteriets drifttid

Ca. 120 timmar

Automatisk avstängning

Efter 30 minuter utan signal
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Topcon Scandinavia AB
Mölndal	Karlstad

Malmö	Sollentuna

Neongatan 2

Verkstadsgatan 20

Derbyvägen 20

Sjöängsvägen 1C

Tel. 031-710 92 00

Tel. 054-21 60 60

Tel. 040-49 03 40

Tel. 08-754 31 30

info@topcon.se

www.topcon.se

Professionell laser för
anläggning och inomhus
applikationer
n	Horisontell,
1 eller 2 falls lutning
n	Vertikal funktion

Din lokala Topcon distributör är:

n	Fullfunktions fjärrkontroll
grafit-werbeagentur.de

* Alla tekniska ändringar förbehålles TOPCON, 01/2012
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En laser med många funktioner!
Topcon RL-SV2S är en mångsidig laser. Användbar för bygg & anläggningsjobb där du behöver en laser för horisontell, enkel lutning,
dubbel lutning eller vertikala applikationer. Denna laser har många
funktioner och är mycket användarvänlig. Man kan enkelt säga att
RL-SV2S uppfyller alla dina behov på arbetsplatsen!

Robust och mångsidig multilaser

Huvudfunktioner
– Horisontell, ett eller två

Topcon RL-SV2S sätter ny standard för enkelhet och noggrannhet.

fall i en och samma laser.

Robust, lätt och kompakt, till ett fördelaktigt pris!

– Vertikal funktion.
1

– Bakgrundsbelyst grafisk
display på både laser
och fjärrkontroll.
– Möjlighet att ändra
lutning, inställningar samt

Horisontell, ett eller två falls lutning

kontrollera driftstatus och batteritid, även via fjärrkontrollen.

– Tvåfalls lutningsfunktion ±15%

4

– Elektronisk avskärmning av laserljus
– Kompatibel med maskinstyrning

2

Standardutrustning RL-SV2S

* Extra tillbehör

l Handmottagare med lång räckvidd*
3

5

l Hållare för handmottagare *
l Fjärrkontroll

Vertikal funktion

l Ny tuff väska

– Vertikal inriktning

l Laddare

– Synligt laserljus 635 nm

l Laddbart batteripack

Fjärrkontroll

– Fullfunktion
–	Samma display och
knappar som på lasern

– Enkel användning

1

Byggd för tuffa tag, en robust
och tålig konstruktion med
extraförstärkt glas.

4

Hög kontrast och bakgrundsbelyst display som är tydlig i alla
väder.

2

Tydlig kontrollpanel för enkel
användning.

5

Robusta handtag på två sidor.

3

Snabba självnivellerande motorer spar tid vid uppställning och
erbjuder hög kvalité på mätnoggrannhet.

LS-80L handmottagare för lång räckvidd
l	Tvåvägskommunikation för höjdvarning och
batteristatus för laserenheten
l	Lcd-teckenfönster med fem noggrannhetsnivåer
l	Förlängd batteritid
l	Sensor för snabb upptäckt
l	“SmartClamp“ justerbar stångklämma
l	Automatisk avstängning

