
LN-100
 3D-Positioneringssystem  



•	 Infrastruktur i byggnader

•	 Grunder och fundament

•	 Allmän inmätning och utsättning

•	 Utsättning inom bygg och anläggning

 3D-Positioneringsinstrument 
framtagen för enkel inmätning 
och utsättning inom bygg och 
anläggning.

.

.

LN-100

Världens första 3D-positioneringssystem designad specifikt för bygg och anläggning
Vid första anblick kommer du inse att detta är något unikt. Med instrumentets innovativa design är det klart att detta är en 
”game changer”. Topcon LN-100 har tagits fram för att erbjuda en Easy-To-Use-lösning för bygg och anläggning. Både 
Topcons beprövade laserteknik och tekniken från totalstationer arbetar tillsammans i Topcon LN-100 för att förse användaren 
med ett instrument som är extremt lätt att hantera, utan att offra noggrannheten som krävs vid utsättning och inmätning inom 
bygg och anläggning.

Med endast ett knapptryck startar man LN-100, den nivellerar sig automatiskt och gör sig redo för mätning. Koppla upp 
LN-100 mot din fältdator och du är redo att börja arbeta!

Med din fältdator kan du använda dig av CAD-ritningar i den lätthanterliga programvaran för att utföra utsättning eller 
inmätning var som helst på din arbetsplats. Markera en punkt eller linje i ritningen som du vill sätta ut och LN-100 vrider sig 
automatiskt mot positionen. Instrumentet kan också användas direkt mot prisma och leda dig till nästa punkt eller linje som 
ska sättas ut. Enmans-arbete vid utsättning och inmätning har aldrig varit enklare.

Allt från traditionell utsättning till byggnation av grunder, VA, fundament, dokumentation och mycket mer. Använd din LN-100 
till alla sorters inmätningar och utsättningar inom 100m radie. Aldrig förr har mätning inom bygg och anläggning varit så 
kraftfullt och enkelt.

3D-Positioneringssystem  
Topcon LN-100 är ett kompakt, självnivellerande, lättanvänt 3D-positioneringsinstrument framtagen för bygg och anläggning. 
LN-100 kombinerar olika tekniker så att inte flera instrument behöver användas. Den har en robust design och vikten är lätt, 
vilket gör LN-100 till ett idealiskt instrument för inmätning och utsättning inom bygg och anläggning.



 Guideljus med hög synbarhet

 Lättillgängligt handtag

 LED-indikatorer och kraftig 
laserpunkt

 En OnOff knapp för start och 
självnivellering

 Vatten och dammskyddad

 Självnivellerande

 Störningsfri kommunikation



LN-100

 Specifikationer kan ändras utan föregående 
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För mer information
TopconPositioning.com/LN-100

Robust kompakt design
•	 Liten och låg vikt

•	Vatten- och dammskyddad

•	 Lätt att transportera

•	Helt förslutet hölje

Enkel att sätta upp och hantera
•	På marken, golvet eller vägterrassen

•	Monteras på stativ eller fäste

•	Automatisk självnivellering

•	Varnar om instrumentet har hamnat hur 
position

3D-mätning och utsättning
•	 Inbyggd trådlös kommunikation

•	 100 m arbetsområde (radie)

•	Vrider automatiskt mot utsättningspunkt

•	 Låser och följer prisma

Enkel hantering vid lägeskontroller
•	Snabb och med hög noggrannhet

•	Pålitlig kvalitetskontroll

•	 Identifiera ändringar från originalritning

•	Säkerställ korrekt dokumentation

Accuracy

Range 0.9 m – 100 m

Positioning Accuracy ±3 mm

Vertical Coverage ±25° up to 22 m range
±10 m height
22 - 100 m range

Horizontal Rotation 360º

Guide Light Range : ~100 m 
V : ±12°, H : 8°

Hardware

Laser Plummet Integrated

Auto Leveling Self leveling (±3°) 
LED indicators for leveling

Communication Wireless 802.11n/b/g

LED Indicators Power, battery level,
communcation, and
self-leveling

Working Duration 5 Hours (1 battery)

Physical

Dust/Water Rating IP65

Dimensions 185 x 196 x 295 mm

Weight ~ 4 kg (including batteries 
and antenna)

LN-100 
•	 Topcon LN-100

•	BDC70 batterier (2st)

•	 Laddare

•	 Transportväska

•	Manual (CD)


