PowerPlane-Laser 3D Plus

GEN2
Driedimensionele laser
met magnetische klemen wandhouder
Rev.0317

–P
 owerBright+-laser met 3 extreem felle
360 graden laserlijnen
– Eenvoudige loodfunctie door het laserkruisen
– Het apparaat kan alléén of in combinatie met
de magnetische klem- en wandhouder zowel
horizontaal als verticaal worden gebruikt.
– Ideaal voor de horizontale en verticale
bevestiging op droogbouwprofielen.
– Automatic Level: automatische uitlijning door
magnetisch gedempt pendelsysteem.
–D
 e extra neigingsmodus maakt het aanleggen
van neigingen mogelijk.
– Geoptimaliseerd voor werkzaamheden dicht
bij het plafond
– Out-Of-Level: door optische en akoestische
signalen wordt gesignaleerd, wanneer het
apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
– RX-Ready: door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele
laserontvanger RX tot 40 m reikwijdte worden
geregistreerd – ideaal voor alle binnen- en
buitentoepassingen.
– Netvoeding door extra netadapter mogelijk
– Transport Lock: een pendelvergrendeling
beschermt het pendelsysteem tijdens
het transport.

TECHNISCHE GEGEVENS
NAUWKEURIGHEID ± 0,2 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 2,5°
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK
(afhankelijk van de hoeveelheid licht) 20 m
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIENING
4 x 1,5V (type AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR
met 3 laserniveaus: ca. 4 uur
met 2 laserniveaus: ca. 10 uur
met 1 laserniveau: ca. 25 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C … +50°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C … +70°C
WATER- EN STOFBESCHERMING IP 54
GEWICHT incl. batterijen en aanlegvlak
875 g (zonder wandhouder)
AFMETINGEN (B x H x D)
85 x 130 x 155 mm (PPL 3D)
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PowerPlane-Laser 3D Plus
Alleen of in combinatie
inzetbaar: wand- en vægen klemmenhouder

inclusief L-BOXX 136
+ afneembaar aanlegvlak
+ klem- en wandhouder
+ netvoeding / oplader
+ batterijen

Voor de horizontale en
verticale bevestiging
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Verpakkingsformaat (B x H x D)
442 x 151 x 357 mm
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