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Laseravståndsmätare –  
med kamerafunktion

–  Precisionsmätning med laserljus för exakt 
fastställande av längder

–  Kamerafunktion med digital zoom
–  Min/Max-funktion för fastställande av 

diagonala, vågräta och lodräta sträckor
–  Yt- och volymfunktionen för enkel mätning 

och registrering av ytor & volymer som gör 
det enkelt för beräkning av material.

–  Pythagorasmätfunktion och vinkelfunktion 
–  360° lutningssensor för bestämning av 

vågrätt och lodrätt avstånd
–  Enkelt fastställande av ett rums omkrets med hjälp 

av additions- och substraktionsfunktion
–   Med väggytefunktionen adderas ytor med 

identisk höjd automatiskt. Höjden mäts en gång.
–  Markeringsfunktion för markering  

av definierade längder
–  Digital libell för enkel uppriktning av instrumentet
–  Hög mätnoggrannhet till 80 m: ± 2 mm*
–  4 mätreferenser att välja mellan: 

fram, stativ, bak och stift
–  1/4" stativanslutning
– Micro USB-port för laddning av batteriet
–  Belyst LCD display i färg
– Internt minne för uppmätt värde
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DistanceMaster Vision  
inkl. väska 
+  Uppladdningsbara batterier  

(3 x NiMH Typ AAA)
+ Transportväska
+ USB laddkabel

Förpackningsstorlek (B x H x Dj) 
155 x 265 x 81 mm

Utfällbart stift som 
möjliggör mätningar  
i hörn

Timerfunktion för  
automatisk mätning

Viewfinder för  
enkel inriktning mot 
mätområdet

TEKNISKA DATA
NOGGRANNHET ± 2 mm (normal)*

MÄTOMRÅDE  max. 80 m**

MINIMAL RÄCKVIDD 0,05 m

LASER klass 2 < 1mW

LASERVÅGSLÄNGD 635 nm

ARBETSTEMPERATUR 0°C … 40°C

FÖRVARINGSTEMPERATUR -20°C … 60°C

ENHETER (valbart) 
m / ft / _'_"/ inch 

FUNKTIONER 
Avstånd, kontinuerlig min / max-mätning,  
yta, volym, addition- / substraktionfunktion, 
väggytefunktion, vinkelfunktion 1***, 
Pythagoras 1 + 2 + 3, 360° lutningssensor, 
markerings- / timerfunktion, digital libell, 
kamera

STRÖMFÖRSÖRJNING Uppladdningsbara 
batterier 3 x NiMH typ AAA

MÅTT (B X H X Dj) 
59 x 136 x 29 mm

VIKT inkl. batterier 172 g

*  För områdesspecifika noggrannheter, 
se bruksanvisningen 

**  Vid max. 10.000 lux

*** Tillsammans med 360° lutningssensor


