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Μέτρησε και μετέφερε Αποθήκευσε και
τις μετρήσεις στις στείλε απευθείας
γραμμές
με e-mail

RIDGID® micro LM-400 - Προηγμένο Αποστασιόμετρο με Λέιζερ

Δες, αποθήκευσε και μοιράσου μετρήσεις αποστάσεων και προχωρημένους υπολογισμούς στη στιγμή! Ενεργοποίησε το Bluetooth®, σύνδεσε το
micro LM-400 με την συσκευή σου, είτε iOS® (π.χ. iPhone®, iPad®), είτε Android® (π.χ. Samsung Galaxy) και μετέφερε άμεσα τις μετρήσεις επάνω
σε σχεδιάγραμμα ή φωτογραφία για να το μοιραστείς με άλλους.
• Ασύρματη σύνδεση με Bluetooth® προς έξυπνα τηλέφωνα και
ταμπλέτες για εύκολη απεικόνιση, αποθήκευση και μεταβίβαση
δεδομένων. Έτσι δεν χάνεις χρόνο με χαρτούρα και γλυτώνεις
από ακριβά λάθη στην αντιγραφή.
• Εφαρμογές (Apps) για iOS® και Android® για εύκολη και
γρήγορη μεταφορά και επικάλυψη μετρήσεων από το micro
LM-400 πάνω σε φωτογραφία ή σχεδιάγραμμα.
• Χειρίσου και έλεγξε το micro LM-400 από το έξυπνο κινητό σου
ή την ταμπλέτα σου. Αυτό σου επιτρέπει να εργαστείς μόνος
σου.
• Μεγάλη εμβέλεια έως 70 μέτρα.

•
•
•
•
•

Υπερμεγέθης, φωτιζόμενη οθόνη 4 γραμμών για εύκολη
ανάγνωση.
Γωνιακές μετρήσεις έως 65° με αισθητήρα κλίσης για
άμεσες ταυτόχρονες οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες
μετρήσεις απόστασης.
Πολλές βασικές και προχωρημένες λειτουργίες
υπολογισμών σε μία συσκευή για πολλές χρήσεις.
Αυτόματος χρονοδιακόπτης για αντίστροφη μέτρηση
έναρξης μετρήσεων βασισμένες σε προκαθορισμένο χρόνο.
Αμπούλα αλφαδιού και υποδοχή τριπόδου για ακόμα πιο
ακριβείς μετρήσεις.
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Χαρακτηριστικά
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Δίοδος Λέιζερ...........................635 nm < 1mw
Εμβέλεια Μέτρησης..................70 μέτρα
Κατηγορία Λέιζερ.....................Class II
Ακρίβεια Μέτρησης..................+- 1,5 χιλ. (10 μέτρα)
Εύρος Μέτρησης Γωνίας..........65°
Τροφοδοσία.............................2x AA
Βάρος (γρ.)...............................220 γρ. (με μπαταρίες)
Μονάδες Μέτρησης..................μέτρα, ίντσες, πόδια
Χωρητικότητα Μνήμης..............20 μετρήσεις
Διάρκεια Μπαταριών................έως 8.000 μετρήσεις
Προστασία Εισόδου.................IP 54
Εκδοχή Bluetooth.....................3.0
Γραμμές Οθόνης.......................4x
Φωτισμός Οθόνης....................Ναι
Υποδοχή Τριπόδου..................Ναι
Αμπούλα Αλφαδιού..................Ναι

Πρόσθεση
Αφαίρεση
Μέτρηση Όγκου
Μέτρηση Εμβαδόν
Συνεχής Μέτρηση
Μέτρηση Χάραξης
Αυτόματος Χρονοδιακόπτης
Έμμεσες Μετρήσεις
Μετρήσεις Γωνίας (65°)
Ασύρματη Σύνδεση Bluetooth®
Μεταφορά/Επικάλυψη Δεδομένων
σε σε Σχεδιαγράμματα και Εικόνες
• Εφαρμογή (App) RIDGIDSketch
για iOS® και Android®

Κατέβασε την εφαρμογή

Η Οικογένεια των
Αποστασιομέτρων της RIDGID®
micro LM-400
• Οθόνη 4 γραμμών
• Προχωρημένοι
υπολογισμοί
• Εμβέλεια 70 μέτρων
• Σύνδεση Bluetooth®
• Εφορμογή (App) για
iOS® και Android®

micro LM-100
•
•
•
•

Συμπαγές
Οθόνη 3 γραμμών
Απλοί υπολογισμοί
Εμβέλεια 50 μέτρων

micro LM-400

micro LM-100
Αρ. Καταλόγου

Περιγραφή

Βάρος (κιλά)

36813

Προηγμένο Αποστασιόμετρο με Λέιζερ micro LM-400

0.22

36158

Αποστασιόμετρο με Λέιζερ micro LM-100

0.14

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Προσφέρεται με θήκη
και 2 μπαταρίες ΑΑ

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Γραφείο Ελλάδας & Κύπρου
Τηλ: 0030 210 6205375
ridgid.eu@emerson.com
www.RIDGID.eu

FY13 101BM_EL

Λειτουργίες

Η RIDGID διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει σχεδίαση και χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή διαφοροποίηση του έντυπου υλικού.

Προηγμένο Αποστασιόμετρο με Λέιζερ

