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Avläsningar på ett intelligent sätt. Enkelt att mäta.

 Multifunktions appen   
 MeasureNote för  
 Laserliner mätteknik  
 med Bluetooth 

  Mätdata sparas centralt 
    Byggfel konstateras direkt och  

konkret på byggarbetsplatsen
    Skisser är idealiska som förlagor  

för att exakt ta fram ritningar  
eller detaljerade planer

   Noggrann beräkning av  
materialmängder

GRATIS – Nedladdning av ett  
mät- och dokumentationsprogram
för smartphones och surfplattor

Mätteknik med Bluetooth.
För snabb dataöverföring.

 Commander App  
 för fjärrkontroll till  
 Laserliner mätteknik  
 med Bluetooth 

   Fjärrstyrning av mätenheter  
på otillgängliga platser        

   Individuellt laserval
   Ställa in laserns ljusnivå
  Enhetsskydd vid vibrationer (TILT-läge)
   Standby- och handmottagarläge  

på-/avslagning
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Kraftfull teknologi. 
Moderna. Professionella. Innovativa.

Professionell teknik med fördelarAvläsningar på ett intelligent sätt. Enkelt att mäta.

Infraröd fjärrkontroll

Enheter som är märkta som RX- och GRX-Ready 
är lämpliga att använda i ofördelaktiga  
ljusförhållanden. 

Laserlinjen pulserar vid en hög frekvens  
och detta kan fångas upp av lasermottagare  
på långa avstånd.

Lasermottagare – 
idealisk för användning utomhus

Laserklass 2: Ögat stängs inom 0,25 sek. 
vilket förhindrar skada. Säker tack vare  
lockstängningseffekten.

Mätenheter med 635 nm-laser har ett stort tem-
peraturområde inom vilket de arbetar tillförlitligt. 
Synligheten är begränsad till inomhusanvändning.

Automatisk nivellering av instrumentet tack  
vare magnetiskt dämpat pendelsystem.  
Enheten placeras ut och rättas in automatiskt  
på bara några sekunder.

Transportlås: Enhet med automatisk nivellering 
skyddas under transport av ett pendellås.

Enheter med PowerBright-teknik harhögeffektiva 
dioder som projicerar ljusstarka, tydliga laserlinjer. 
Laserlinjerna är synliga även på längre avstånd,  
i dagsljus och på mörka ytor.

Helautomatisk nivellering tack vare elektroniska 
libeller och positioneringsmotorer som styrs av  
temperaturstabila sensorer. Enheten placeras ut  
och riktar automatiskt in sig.

Gröna laserdioder i den nya DLD-tekniken ger 
utmärkt energieffektivitet och hög temperatur-
stabilitet. Laserstrålen håller en hög optisk kvalitet. 
Resultatet är en ren, klar och därmed väl  
synlig laserlinje. 

Grön laserlinje ger 4 ggr bättre synbarhet  
jämfört med traditionell röd laserlinje.  
Möjliga användningsområden är därför mörka  
och ljusa miljöer och över långa avstånd.  
Standarden för att göra ljusjämförelser är  
en röd laser med våglängden 635 nm.

Laserstrålen riktas exakt mot spetsen av en exakt 
slipad kon och avleds på ett cirkelrunt sätt från 
den reflekterande ytan. Då erhålls en kontinuer-
ligt cirkulär laserlinje på 360° med hög precision.

Extremt synbart grönt laserljus som ger  
högkvalitativa linjer: ren, klar och  
därmed väl synlig.

Akustisk  
varnings- eller testsignal

Auto-Calibration: Anpassar enheten till olika 
underlag direkt efter påslagningen. 

Auto-Cal Plus: Möjliggör enkel ingränsning
av mätobjekt i Metal-Scan-läge.

Snabba mätningar tack vare en testad 
höghastighets sensorteknologi

Digital dataöverföring

För många mätverktyg är magnetisk  
vidhäftning nyckeln till optimalt arbete.

Elektroniskt avskärmningssystem –  
3x snabbare mätning än vanliga enheter

SOFT: Mjuk väska  

HARD: Transportväska i plast

Laserliners instrument levereras med  
robust mjuk väska eller hård transportväska.
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MORE THAN

COMPETENCE

WWW

CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Laserliner - UMAREX Huvudkontor i Arnsberg

Längre Garanti.
Högre Säkerhet.
Förbättrad Mätteknik.

Laserliner är en pålitlig samarbetspartner  
som finns representerad över hela världen.  
Vid planering, byggnation, modernisering,  
renovering och restaurering kännetecknas  
Laserliner instrument av många tekniska  
innovationer. 

Laserliner erbjuder 4 års garanti på sina  
produkter som ger er en extra trygghet.  
Tillförlitliga produkter ger större säkerhet  
i den dagliga användningen, vilket sparar  
tid och kostnader.

Bli övertygad om vårat användarvänliga  
sortiment av: rotationslaser, krysslaser,  
fukt- och inspektions-instrument för  
byggnader, avståndsmätare, elektroniska  
sökinstrument och vattenpass.

  
Detta produktutbud  
är framtaget för semi-proffs  
och gör-det-själv-användare.

För mer detaljerad information, besök vår hemsida  
www.laserliner.com!

Exakt mätteknik.
Enkelt. Snabbt. Ekonomiskt.
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Fuktmätare
– Luft- och kondensfuktsmätning
–  Ytfuktmätning
–  Insticksfuktmätning

Vägg- och golvlaser 
– Linje- och universallaser  
– 90°-laser 

Temperaturmätare 
– Kontakt- och omgivningsmätning
– Infraröd-temperaturmätning

Kryss- och linjelaser 
– Kompaktlaser 
– 360°-linjelaser
– Tillbehör för linjelaser

Videoinspektion
– Digitala endoskop

Rotationslaser
– Kit för medelstora avstånd

Elektriska testinstrument 
– Batteri-, fas- och spänningstestare
– Multimeter
– Kabeltestare 
– Ledningssökare

Tillbehör för  
laserinstrument
– Stativ, fästen

Lutningsmätare
– Digitala vattenpass 
– Vinkelmätning

Avståndsmätare
– Avståndsmätare ultraljud
–  Avståndsmätare laser
– Digitalt skjutmått
– Mäthjul

Butiksexponering
– Butiksdisplay
– Digital butiksplanering

Elektroniska sökinstrument 
–  Metall-, regel-  

och kabeldetektor

Grillning, kök och utomhus
– Grill-, kok- och stektermometer
– Multisensortermometer
– Gaspåfyllnings- / ringtrycksmätare
– Digital hängvåg 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Digital hygrometer för mätning av  
relativ luftfuktighet och omgivningstemperatur  
med daggpunktsindikation 
–  Lättanvänd apparat för snabb kontroll  

av inomhusklimatet
– Digital visning med min/maxvärden
– Växla mellan omgivande-/daggpunkttemperatur

ART.NR ANTAL/FRP. 

Digital temperatur-och hygrometer
–  Mätning av den relativa luftfuktigheten  

och omgivningstemperaturen  
–  Kan användas som bordsapparat  

med utfällbart stativ/clips 
– Inbyggt magnetfäste 
– Digital visning med min/max-värden

IR-termometer för att lokalisera  
värmebryggor och kondensationsfukt 
– Exakt anvisning av mätzon genom 8-punkts lasercirkel
– Mätning av yt-/daggpunktstemperatur
–  Lokalisering av kondensvattenbildning genom  

värmebryggsläge med daggpunktsvisning
– Temperaturmätområde (-40°C…365°C)
– Emissionsfaktor: 0,01…1,0 (ställbar)
–  Färglarmsfunktion: Värmebryggsvarning  

med färgskärmsvisning
–  Snabbval av 5 standardvärden för emissionsgrad 

genom Fast-Preset eller exakt inställning genom  
numerisk inmatning

– Bargraf - kondensvattenindikator
– Optik 12:1, belyst display

Professionell materialfuktighetsmätning – 
snabbt och utan skador i materialet
–  Icke skadande Luft- och materialfuktighetsmätning 

med hjälp av kapacitivt mätförfarande.  
Det material som ska mätas skadas inte.

–  Välj ett material och fastställ dess fukthalt  
i % genom att lägga mätinstrumentet mot ytan.

–  4 valbara materialkurvor: mjuka träslag  
(exemepelvis gran, tall, lind),  
hårda träslag (exempelvis bok, ek, björk),  
puts och golvspackel

–  Lysdiodsindikatorn för vått/torrt informerar direkt  
om fukt- respektive torkningsgraden.

ART.NR ANTAL/FRP. 

  Luft- och kondensfuktsmätning
  Ytfuktmätning 
  Insticksfuktmätning

FUKTMÄTARE

Inkl.: CondenseSpot Plus, batterier

ClimaPilot

Inkl.: ClimaPilot, batteri

Omgivande temperatur: -10°C...50°C 
Noggrannhet:  ± 1°C
Luftfuktighet (relativ): 20%rH...90%rH 
Noggrannhet:  ± 5%rH (25%rH...85%rH)

ClimaHome-Check

Inkl.: ClimaHome-Check, batteri

Omgivande temperatur:  0°C...50°C 
Noggrannhet:  ± 1°C
Luftfuktighet (relativ):  20%rH...99%rH 
Noggrannhet:   ± 5%rH (25%rH...85%rH)

CondenseSpot Plus

MoistureFinder Compact

Inkl.: MoistureFinder Compact, batteri

Materialfukt (kapacitiv) 
Noggrannhet (absolut):
Trä:  ± 2% 
Byggnadsmaterial:  ± 0,2%

Infrarödtemperatur: -40°C ... 365°C 
Noggrannhet:  ± -40°C … 0°C (± (1°C + 0,1°C/1°C)) 
 0°C … 30°C (± 1°C eller ± 1%,   
 avrochat uppåt) 
 >30°C (± 2°C eller ± 2%,  
 avrochat uppåt)
Omgivande temperatur: -20°C…65°C 
Noggrannhet:  ± 1°C (0°C…50°C) 
 ± 2,5°C (<0°C och >50°C)
Luftfuktighet (relativ):   1%…99% 
Noggrannhet:   ± 3% (20%…80%) 
 ± 5% (<20% och >80%)
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Multiverktyg för att testa fuktnivå i trä
och byggmaterial med Bluetooth-gränssnitt
– Produktutförande enligt DampFinder Compact
– Bluetooth-gränssnitt för överföring av mätdata
–  MeasureNote-stöd med integrerade materialtabellerNY

NY

ART.NR ANTAL/FRP. 

Kompakt träfuktmätare
–  Kontroll av torkningsgraden hos ved för reducering  

av energiförluster och skadliga ämnen
–  Dubbelskala för de vanligaste vedträslagen: 

TRÄSLAGSGRUPP A (bok, lind, pil, ebenholts)  
TRÄSLAGSGRUPP B (ek, lönn, al, gran, björk, ask) 

–  LED våt-torr-indikator:  
De 12 färgade lysdioderna (grön = torr, gul = fuktig,  
röd = våt) ger omedelbart information om fukthalt 
resp. torrhetsgrad i det mätta materialet.

–  Enkel enknappsanvändning
–  Stabilt ergonomiskt hölje

ART.NR ANTAL/FRP. 

Multiverktyg för att testa fuktnivå i trä
och byggmaterial
–  För fuktregistrering i byggnadsmaterial och trä
–  2 trägrupper med 102 träslag, 8 byggnadsmaterial 

(anhydritgolvmassa, betong C12/15, betong C20/25, 
betong C30/37, cementsgolvmassa, gasbetong,  
gipsputs, kalksandsten) och universellt indexläge

–  Numerisk visning av mätvärde och omgivntemperatur
–  Stabilt ergonomiskt hölje 
–  Belyst, tydlig display

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Kompakt fuktmätare
–  Kontroll av torkningsgraden hos ved
–  Testning av fukthalt i gipsputs
– Mätning av den omgivntemperatu
–  LED våt-torr-indikator:  

De 3 färgade lysdioderna (grön = torr, gul = fuktig,  
röd = våt) ger omedelbart information om fukthalt 
resp. torrhetsgrad i det mätta materialet.

Multiverktyg för att testa fuktnivå i trä
och byggmaterial
–  För fuktregistrering i byggnadsmaterial och trä
–  2 trägrupper med 102 träslag, 3 byggnadsmaterial 

(cementsgolvmassa, gasbetong, gipsputs) 
– Auto-Hold-funktion
–  Stabilt ergonomiskt hölje
–  Belyst, tydlig display

FUKTMÄTARE

Inkl.: DampFinder Compact Plus, skyddshätta  
med egentestfunktion, batterier

DampFinder Compact 
Plus

Materialfukt (resistiv)  
Noggrannhet (absolut):
Trä:  ± 1% (5%…30%)   
 ± 2% (<5% och >30%) 
Byggnadsmaterial:  ± 0,15% (0%...10%) 
 ± 1% (>10%)

WoodTester Compact

Inkl.: WoodTester Compact, skyddshätta med  
egentestfunktion, batteri

Materialfukt (resistiv)  
Noggrannhet (absolut):
Trä: ± 2% 

DampFinder Home

Inkl.: DampFinder Home, skyddshätta med  
egentestfunktion, batteri

Materialfukt (resistiv)  
Noggrannhet (absolut):
Trä:  ± 1% (5%…30%)  
 ± 2% (<5% och >30%) 
Byggnadsmaterial: ± 0,15% (0%…10%)  
 ± 1% (>10%)

Inkl.: DampFinder Compact, skyddshätta med  
egentestfunktion, batterier

Materialfukt (resistiv)  
Noggrannhet (absolut):
Trä:  ± 1% (5%…30%) 
 ± 2% (<5% och >30%) 
Byggnadsmaterial:  ± 0,15% (0%…10%) / ± 1% (>10%)

Inkl.: DampCheck, skyddshätta, 
batterier

Materialfukt (resistiv)  
Noggrannhet (absolut):
Trä:  ± 2% 
Byggnadsmaterial:  ± 0,3%       Omgivande temperatur: ± 2°C (0…40°C)

DampFinder Compact

DampCheck
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Digital termometer för matlagning, hushåll,  
VVS, byggnation och industri
–  För instickning eller nedsänkning
– Stort temperaturmätområde: -40°C…250°C  
–  Snabb reaktionstid
– Enheten omkopplingsbar mellan °C och °F
–  Hold-funktion: håller kvar det aktuella mätvärdet
– Digital visning med min/max-värden 
– Stor LC-display

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Beröringsfri IR-termometer med  
integrerad laserpekare
–  Den beröringsfria mätmetoden är idealisk för  

känsliga ytor och vid farlig användning,  
som t.ex. rörliga maskindelar eller elinstallationer

  –  Sikte på mätområdet genom lasercirkelindikering
– Stort mätområde: -38°C…365°C
–  Max-Read: Det största mätvärdet visas 

på displayen under mätningen.
– Emissionsfaktor: 0,95
– Optik 12:1
– Belyst display

Beröringsfri IR-termometer med  
integrerad laserpekare
– Produktutförande enligt ThermoSpot One
–  Exakt anvisning av mätzon genom 8-punkts lasercirkel

ART.NR ANTAL/FRP. 

Visualisering av temperaturförlopp för användning 
inom byggnadssektorn, elteknik, industri och  
persondiagnos i kompakt design
–  Högupplöst 2,8" färgdisplay
–  Infrarödsensor möjliggör snabba och enkla  

mätningar för bedömning av temperaturprofiler
–  Stort mätområde: -20°C…250°C
–  Justerbart emissionsvärdesområde från 0,01 till 1,0  

ger exakt mätning av materialegenskaper
–  Central mätpunkt för temperaturanalys  

och extra varm-/kallpunktsmarkering
–  Mätdata för alla bildåtergivningar
–  Valbara standard färgskalor: JÄRN, REGNBÅGE,  

HÖGKONTRAST och GRÅSKALA
–  Datalagring på utbytbart mikro-SD-kort

  Kontakt- och omgivningsmätning 
  Infraröd-temperaturmätning

TEMPERATURMÄTARE

ThermoTester Mätområde: -40°C…250°C 
Noggrannhet:  1,5% ± 2°C

Inkl.: ThermoSpot One, batterier

Inkl.: ThermoSpot Laser, batterier

ThermoSpot One

ThermoSpot Laser

Mätområde infraröd:  -38°C…365°C 
Noggrannhet:  ± 2,5°C + 0,05°C / grader (-38°C…0°C) 
 ± 2,5°C eller ± 2,5% 
 avrochat uppåt (0°C…365°C)  

ThermoVisualizer

Inkl.: ThermoVisualizer, QuickReporting-Software,  
4 GB mikro-SD-kort, batterier, väska

IR-sensor:  Termovektorsensor, 9 Hz, 8-14 μm  
IR-optik: Infrarödobjektiv 
Synfält: 40° x 40° (FOV) 
Fokus: Standard 0,5 - 5 m
Termisk känslighet:  NETD 0,1°C @ +30°C
Mätområde: –20°C…250°C 
Noggrannhet:  ± 2°C eller ± 2% av mätvärdet
Display:  2,8" färg-TFT-display
Bildlägen:  IR-bild
Format:   JPEG-format, upp till 40.000 bilder
Minne:  Mikro-SD-kortenhet upp till 8 GB
Anslutningar:  Mikro-SD
Övrigt:  4 valbara språk

Inkl.: ThermoTester, skyddshätta, batteri
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För ytterligare teknisk information ring 054 - 21 60 60  ·  info@blinken.eu  ·  www.blinken.euFör ytterligare teknisk information ring 054 - 21 60 60  ·  info@blinken.eu  ·  www.blinken.eu

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Kompakt videoskop för visuell
kontroll av svårtillgängliga ställen 
–  Kameran är placerad längst ut på en flexibel sond  

och bilderna visas direkt på en LCD-display. 
–  Ljusstark objektbelysning genom  

4 högeffektslysdioder
– 2x digital zoom med 10% steg
– DOF: Skärpedjupsområde 3…7 cm
–  Möjlighet att ansluta externa skärmar  

via anslutningen TV-out
– Manuell bildrotation 180° på displayen
– Kamerahuvudet har ø 9 mm

ART.NR ANTAL/FRP. 

Kompakt videoskop med inspelningsfunktion 
–  Kameran är placerad längst ut på en flexibel sond  

och bilderna visas direkt på en LCD-display. 
–  REC-funktion, bild och video: Inspelningarna  

kan lagras för senare utvärdering
–  Funktion för formatering av SDHC-minneskort
– Direkt dataöverföring till PC
–  Ljusstark objektbelysning genom  

4 högeffektslysdioder
– 1,5x digital zoom med 10% steg
– DOF: Skärpedjupsområde 1…6 cm
–  Möjlighet att ansluta externa skärmar  

via anslutningen TV-out
–  Manuell bildrotation 180° på displayen
–  Kamerahuvudet har ø 9 mm

ART.NR ANTAL/FRP. 

NY

Kompakt videoskop för visuell
kontroll av svårtillgängliga ställen  
–  Kameran är placerad längst ut på en flexibel sond  

och bilderna visas direkt på en LCD-display. 
–  Ljusstark objektbelysning genom  

4 högeffektslysdioder
– 2x digital zoom med 20% steg
– DOF: Skärpedjupsområde 3…7 cm
– Manuell bildrotation 180° på displayen
– Kamerahuvudet har ø 9 mm

  Digitala endoskop

VIDEOINSPEKTION

Kompakt videoskop med inspelningsfunktion 
–  Kameran är placerad längst ut på en flexibel sond  

och bilderna visas direkt på en LCD-display. 
–  REC-funktion, bild och video: Inspelningarna  

kan lagras för senare utvärdering
–  Funktion för formatering av SDHC-minneskort
– Direkt dataöverföring till PC
–  Ljusstark objektbelysning genom  

4 högeffektslysdioder
– 1,5x digital zoom med 10% steg
– DOF: Skärpedjupsområde 3…7 cm
–  Möjlighet att ansluta externa skärmar  

via anslutningen TV-out
– Manuell bildrotation 180° på displayen
– Kamerahuvudet har ø 9 mm

VideoScope XL Inkl.: VideoScope XL 3,5 m, 
batterier

Inkl.: VideoScope One 1,5 m, 
batterier

VideoScope One

VideoScope XXL Inkl.: VideoScope XXL 5 m,  
USB/REC-kabel, 4 GB mikro- 
SD-kort, batterier

Inkl.: VideoScope Plus 2 m,  
USB/REC-kabel, 4 GB mikro- 
SD-kort, batterier

VideoScope Plus
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Batteritestapparat för visning av batteriers  
och batteripakets laddningsstatus
–  För kontroll av alla vanliga batterier och laddningsbara 

batterier (t.ex. AA/AAA/C/D/E-block/knappbatterier – 
liten/stor konstruktion)

–  Testning av olika batterisystem med en apparat:  
Alkaliska (AlMn), Zink-kol (ZnC), Litium (LiMnO2),  
Nickel-metallhydrid (NiMH)

–  LCD-skala för visning av användbarheten
–  Liten, kompakt konstruktion (passar i alla verktygslådor)

Batteritestapparat för visning av  
batteriets laddningsstatus
–  För kontroll av alla vanliga batterier (AA/AAA/C/ 

D/E-block/knappbatterier – liten konstruktion)
–  Lätt avläsbar, 3-färgsskala för visning  

av batteriernas användbarhet
–  Enkel att använda genom skjutbart batterifack  

och lätt tillgängliga utvändiga kontakter
– Används utan batteri
–  Liten, kompakt konstruktion (passar i alla verktygslådor)

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Fastestare för snabbtest av L-ledaren  
på de elektriska anslutningarna
–  Tillförlitligt och snabbt fastest
–  Lätt och beprövat kontrollhjälpmedel
–  Liten modell med bekvämt fickspänne,  

som passar för skjortfickan och alla verktygslådor
– Två fastestare med olika längder

ART.NR ANTAL/FRP. 

Kontaktlös spänningsprovare  
med inställbar känslighet
–  Lokaliserar elektriska spänningar i kablar,  

eluttag, lampsocklar och säkringar
–  Bestämning av strömförande kablar t.ex. vid uttag 

och anslutningsklämmor
–  Hittar ledningsbrott i trådar och kablar
–  Väldigt hög känslighet vid följning  

av ledningar på stora djup
–  Mycket synlig lysdiodssignalisering 

för indikering av elektriska spänningar
– Integrerad ficklampa

ART.NR ANTAL/FRP. 

Spänningar testas säkert kontaktlöst
–  Lokaliserar elektriska spänningar i kablar,  

eluttag, lampsocklar och säkringar
–  Bestämning av strömförande kablar t.ex. vid uttag 

och anslutningsklämmor
–  Hittar ledningsbrott i trådar och kablar
–  Mycket synlig lysdiodssignalisering 

för indikering av elektriska spänningar ART.NR ANTAL/FRP. 

  Batteri-, fas- och spänningstestare
  Multimeter
  Kabeltestare
  Ledningssökare

ELEKTRISKA TESTINSTRUMENT

Inkl.: TipTest Duo

TipTest Duo set Spänningsområde: 150 …250 V
Frekvensområde: 50 …500 Hz

Inkl.: PowerCheck, batteri

Inkl.: BatteryCheck

PowerCheck

BatteryCheck Mätområde: 1,5  / 9,0 V

Mätområde: 1,2  / 1,5  / 3,0  / 8,4  / 9,0 V

Inkl.: AC-Check, batterier

Inkl.: ActivePen, batterier

AC-Check

ActivePen

Spänningsområde: 5…1000 V/AC
Frekvensområde: 50…400 Hz

Spänningsområde: 200...600 V/AC
Frekvensområde: 50…60 Hz
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Universell spänningsprovare
för all byggnadselteknik
–  Tillförlitlig och snabb spänningsprovare, 

med de viktigaste nominella spänningarna
–  Automatisk växelspännings- (AC) 

och likspänningstest (DC)
–  Automatisk områdesomkoppling
– Används utan batteri
–  Robust lätthanterligt hölje  

i platssparande miniformat

ART.NR ANTAL/FRP. 

Tillförlitligt mätinstrument  
för spännings- och genomgångstest
–  Spänningsprovare med de viktigaste  

nominella spänningarna
–  Automatisk växelspännings- (AC)  

och likspänningstest (DC)
–  Automatisk områdes- och funktionsomkoppling 
–  Enskild fas- och roterande fälttest  

med indikering av fasriktning
–  Enpolig fastest
–  Säkerhetsegentest (AC-varning) från 50 V,  

arbetar i nöddrift även utan batteri
–   Robust lätthanterligt hölje  

med fixerbart mätspetsavstånd

ART.NR ANTAL/FRP. 

Kontaktlös, lätthanterlig spänningsprovare – 
säkerhet vid lokalisering av elektriska fält 
–  Lokaliserar elektriska spänningar i kablar,  

eluttag, lampsocklar och säkringar
–  Bestämning av strömförande kablar t.ex. vid uttag 

och anslutningsklämmor
–  Hittar ledningsbrott i trådar och kablar
–  Väldigt hög känslighet vid följning  

av ledningar på stora djup (zoom)
–  Mycket synlig lysdiodssignalisering  

för indikering av elektriska spänningar
– Integrerad ficklampa

Kompakt analog multimeter för  
mätningar inom hus- och Hobbyområdet
–  Exakt testning inom områdena spänning,  

ström och motstånd
–  Funktionstest av batteri
–   Funktions- och områdesomkoppling  

utan att koppla om kablar
  –  Stor, lätt avläsbar analog skala med nollpunktsjustering
  –  Kompakt hölje med integrerade mätkablar

Kompakt universalmultimeter för  
alla vanligt förekommande mätuppgifter  
i hemmet och för hobbybruk
–  Exakt testning inom områdena spänning,  

ström och motstånd
–  Funktionstest av batteri och laddare
–  Diodtest-funktion för bestämning  

av funktion och polaritet
–  Stor lättavläst LC-display

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Universell multimeter i praktiskt lådformat  
med automatisk områdesomkoppling
–  Exakt testning inom områdena spänning,  

ström och motstånd
–  Automatisk genomgångsprovare
–  Diodtest-funktion för bestämning  

av funktion och polaritet
–   Med automatisk funktions- och områdesomkoppling, 

utan att behöva flytta kablar
– Lättläst LC-display
–   Hold-funktion

ART.NR ANTAL/FRP. 

SPÄNNINGSTESTARE OCH MULTIMETER

Inkl.: ActiveTester, skyddshättor

ActiveTester Spänningsområde:  
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/AC  
+/-12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V/DC
Lysdiodsindikator: 
12, 24, 36, 50, 120, 230, 400 V polaritet Plus/Minus

ActiveMaster

Inkl.: ActiveMaster, skyddshättor, batterier

Spänningsområde: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Toppström: Is < 3,5 mA

Inkl.: ActiveFinder, batterier

ActiveFinder Spänningsområde: 24…1000 V/AC
Frekvensområde: 50…60 Hz

MultiMeter-Home

Spänningsområde:  V/DC: 0,2…200 V, ± 0,8%  
 V/AC: 200…300 V, ± 1,2%  
 V/AC: 300 V, ± 1% 
Strömområde: A/DC: 2…20…200 mA / 10 A, ± 1,2% / 2% 
Motståndsområde: 0,2 kΩ / 2…200 kΩ / 2 MΩ,  
 ± 1% / 0,8% / 1,2%

Inkl.: MultiMeter, 2 mätspetsar, batteri

MultiMeter

Inkl.: MultiMeter-Home, 2 mätspetsar, batteri

Spänningsområde: V/DC: 12…300 V, ± 5%  
 V/AC: 60…300 V, ± 5% 
Strömområde:  A/DC: 30...600 mA, ± 5%  
Motståndsområde: 10 kΩ...1MΩ, ± 5%  

Spänningsområde:  V/DC: 0,2...2....20 / 250 V, ± 0,8% / 1% 
 V/AC: (40 - 400 Hz): 2 mV...200 / 250 V, ± 1% / 1,2% 
Strömområde: A/DC: 20...200 mA, ± 1,2%  
 A/AC: (40 - 400 Hz): 20...200 mA, ± 1,5% 
Motståndsområde: 0,2 ...200 kΩ, ± 1,2% / 1% 
 200 kΩ...2 MΩ / 2...20 MΩ, ± 1,2% / 1,5% 

 
Inkl.: MultiMeter-PocketBox, 2 mätspetsar, batterier

MultiMeter-PocketBox 
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Universell multimeter, fullt skyddad – 
för mätningar i hela byggnadsinstallationen
–  Exakt mätning inom områdena spänning, ström  

och motstånd
–  Automatisk genomgångsprovare
–  Diodtest-funktion för bestämning av funktion och polaritet
– Integrerad kontaktlös spänningsindikator
–   Med automatisk funktions- och områdesomkoppling, 

utan att behöva flytta kablar
–  Fullt skyddad design inom alla mätområden  

förhindrar felaktig användning
– Superljus integrerad ficklampa

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Professionell multimeter med  
alla funktioner för exakta elektriska mätningar
–  Exakt mätning inom områdena spänning, ström, 

motstånd, kapacitet, frekvens och pulskvot
–  Med automatisk områdesomkoppling  

och manuellt områdesförval
–  Automatisk genomgångsprovare
–  Diodtest för bestämning av funktion och polaritet
–  Integrerad kontaktlös spänningsindikator med  

akustisk och optisk varning samt vibrationsvarning
–  Hög mätupplösning för exakt bestämning 

av olika mätstorheter
–  Kompakt slagtåligt hus med stödfot  

och lättgående vred
–  Stor lättavläst LC-display

Professionell ström- och spänningsmättång 
med äkta effektivvärdesmätning
– För alla slutna strömkretsar (AC/DC)
–  Automatisk genomgångsprovare
–  Exakta mätresultat vid likströmsmätning  

genom DC-nollning
– Automatisk diodmätning
–  Peak-HOLD-funktion för bestämning  

av kortvariga påslagningsströmmar
–  Hög mätupplösning för exakt bestämning  

av ström, spänning och motstånd
–  Integrerad, kontaktlös spänningsindikator  

för snabb bestämning av spänningsförande delar
–  Min/max-funktion för bestämning  

av föränderliga mätstorheter
– Integrerad mätpunktsbelysning
–  LC-display med bakgrundsbelysning  

och stapelindikator

ART.NR ANTAL/FRP. 

Compact LAN cable connectiontester
– För spänningsfria, elektriska nätverk
–  Testar den inbördes trådplaceringen  

och analyserar ledningsdragningar
–   Kontrollerar LAN nätverks kablar och kontakter
–   Lämplig för skärmad (STP) och oskärmad (UTP) 

Ethernet-kablar
–   Analys av de vanligaste fel fall: Brott, kortslutningar,  

korskopplingar och förväxlingar
–   Signal LED för tydlig statusindikering
– Lämplig för RJ45 kabelanslutning

Kabel- och ledningstestare med sändare och  
mottagare för LAN-, TV-, telefon- och audiokabel
– För spänningsfria, elektriska nätverk
–  Analyserar LAN, TV, telefon, audio och andra  

kabeldragningar i elektriska system.
–  Beröringsfri sökning av sändnings- 

signalen via mottagaren
–  Kraftig testsignal för identifiering av den valda kabeln
–  Sändare med integrerade testadaptrar  

(RJ11, RJ45, TV-koax)
– Universella testklämmor för anslutning till valfri ledare

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

MULTIMETER OCH KABELTESTARE

Spänningsområde: V/DC: 0,2…600 V, ± 1,2% 
 V/AC:    2…600 V, ± 2,3%
Strömområde:  A/DC: 0…200 mA, ± 2% 
 A/AC: 0…200 mA, ± 2,5%
Motståndsområde: 0,2…200 kΩ / 2 MΩ  / 20 MΩ,  
 ± (1,2% / 5% / 10%)

MultiMeter-Pocket

 
Inkl.: MultiMeter-Pocket, 2 mätspetsar, batterier

Spänningsområde:  V/DC: 0,4 V / 4…40…400 V / 600 V  
 ± (0,5% / 1,2% / 1,5%) 
 V/AC: 0,4 V / 4 V / 40...400 V / 600 V  
 ± (1,5% / 1,2% / 1,5% / 2,0%)
Strömområde:  A/DC: 0…10A, ± 2,5% 
 A/AC: 0…10A, ± 3,0%
Motståndsområde:  0,4…4...40…400 kΩ…4 MΩ / 40 MΩ 
 ± (1,2% / 2,0%)
Kapacitetsområde:  40 nF / 400 nF…4…40 μF / 100 μF ± (5% / 3% / 5%)
Frekvensområde:  0…10 MHz / ± 1,5%
Pulskvotsområde: 0,1…99,9% / ± 1,2%

MultiMeter-Compact

 

Inkl.: MultiMeter-Compact, 2 mätspetsar, batteri

MultiClamp-Meter

 
Inkl.: MultiClamp-Meter, 2 mätledningar, batterier

Spänningsområde:  V/DC: 0…600 V / ± 1,5%  
 V/AC: 0…600 V / ± 1,0%  
Motstånd,  
genomgångstest: 600 V AC/DC
Strömområde:  A/AC: 0…200 A / ± 2,5% (PEAK 282,8 AAC) 
 A/DC: 0…200 A / ± 2,0% 
Frekvensområde:  50/60Hz AC (True RMS)

Mottagare CableChecker RECV
Mätområde Skan-läge: 0...5 cm mätdjup 

Inkl.: LAN-Check, batterier

Inkl.: sändare CableChecker TX, mottagare RECV,  
adapter (RJ11, RJ45, TV-koax), testklämmor, batterier

LAN-Check 

CableChecker
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Ledningssökarsats med sändare och mottagare
–  Beröringsfri sökning av sändnings- 

signalen via mottagaren
–   Snabbt fastställande av sammanhängande  

strömkretsar under pågående drift
–   Lokalisering av ledningar i sammanhängande,  

spänningsförande strömkretsar
–   Avgränsning av säkringskretsar  

i spänningsförande installationer
–   Mottagare med lätt hörbar signalton  

för lokalisering av mätobjekt
–   Mottagare med ställbar känslighet för  

optimal finjustering
–   Stickkontaktsadapter för testning  

i byggnadsinstallationer
– E27 lampadapter

Testapparatsats med sändare och mottagare  
för LAN-, SAT-, TV-, telefon- och audiokabel
– För spänningsfria, elektriska nätverk
–  Testar den inbördes trådplaceringen  

och analyserar ledningsdragningar
–  Testar konfektioneringen av LAN-nätverkskablar 

(placeringen av de enskilda ledningarna).
–  Analyserar LAN, SAT, TV, telefon, audio och  

andra kabeldragningar i elektriska system.
–  Integrerad genomgångsprovare
–  Beröringsfri följning av ledningsförlopp  

med mottagaren ner till 5 cm mätdjup
–  Kraftig testsignal för identifiering av valda kablar
–  Omfattande tillbehörssats för testning  

av de vanligaste stickkontakterna
– Universella testklämmor för anslutning till valfri ledare
–  Hörlurar för att exakt urskilja testsignalerna
– Integrerad ficklampa med lysdioder

ART.NR ANTAL/FRP. 

LEDNINGSSÖKARE

AC-Tracer

Inkl.: sändare AC-Tracer TX, mottagare RECV, EURO-stickkontakt, 
UK-stickkontakt (Storbritannien), E27 lampadapter, batteri, väska

MultiCable-Checker

 
Inkl.: sändare MultiCable-Checker TX, mottagare RECV,  
adapter (RJ11, RJ45, BNC, TV-koax, F-adapter), testklämmor,  
hörlurar, batterier, väska

Mottagare AC-Tracer RECV 
Mätområde: 0...5 cm mätdjup

Mottagare MultiCable-Checker RECV
Mätområde Skan-läge: 0...5 cm mätdjup
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Elektronisk detektor för spänningsförande 
ledningar samt väggbalkar och tvärgående balkar 
i torra utrymmen
–  Enknappsanvändning för omställning av olika mätlägen
–  Auto-Calibration: Anpassar enheten till olika underlag 

direkt efter påslagningen.
–  Akustiska och optiska signaler för lokalisering  

av föremål.
–  Hög funktionssäkerhet tack vare särskilda varningslarm.

Elektronisk detektor för spänningsförande 
ledningar samt väggbalkar och tvärgående balkar 
i torra utrymmen
–  Produktutförande enligt StarFinder
–  Tack vare användarstyrningen på LC-displayen  

kan enheten användas enkelt och säkert.
– Belyst display

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Elektronisk detektor för metall och
spänningsförande ledningar
–   Detektorn möjliggör sökning efter metaller, såsom 

armeringsjärn, värmerör och vattenledningar.
–  Enknappsanvändning för omställning av olika mätlägen
–  Tack vare användarstyrningen på LC-displayen  

kan enheten användas enkelt och säkert.
–  Auto-Calibration: Anpassar enheten till olika underlag 

direkt efter påslagningen.
–  Auto-Cal Plus: Möjliggör enkel ingränsning  

av mätobjekt i Metal-Scan-läge.
–  Akustiska och optiska signaler för lokalisering  

av föremål
–  Hög funktionssäkerhet tack vare särskilda varningslarm.
– Belyst display

ART.NR ANTAL/FRP. 

Universell detektor för trä, metall, koppar,  
järn och spänningsförande ledningar
–  Enknappsanvändning för omställning av olika mätlägen
–  Tack vare användarstyrningen på LC-displayen  

kan enheten användas enkelt och säkert.
–  Auto-Calibration: Anpassar enheten till olika underlag 

direkt efter påslagningen.
–  Auto-Cal Plus: Möjliggör enkel ingränsning  

av mätobjekt i Metal-Scan-läge.
–  Akustiska och optiska signaler för lokalisering 

av föremål
–  Hög funktionssäkerhet tack vare särskilda varningslarm.
–   Extra funktion: I metall-läget kan MultiFinder Plus 

även upptäcka dolda icke spänningssatta elkablar.
– Belyst display

   Metall-, regel-  
och kabeldetektor

ELEKTRONISKA SÖKINSTRUMENT

StarFinder

StarFinder Plus

Inkl.: StarFinder, batteri 

Inkl.: StarFinder Plus, batteri 

CombiFinder Plus

Inkl.: CombiFinder Plus, batteri 
 

MultiFinder Plus

Inkl.: MultiFinder Plus, batteri 
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Digitala vattenpass – exakt och användarvänliga
–  En akustisk signal ljuder vid 0°, 45°, 90°, 135°,  

180° för att förenkla inpassning av objekt. 
–  Vinklar kan överföras i referens-läget.
–  Flip-display som automatiskt anpassas  

till vattenpassets läge.
–  Kalibreringsfunktion för omkalibrering  

av sensorerna och högre mätsäkerhet
–  Starka fästmagneter, fräst mätyta,  

extra vertikala och horisontella libeller
–  Hold-funktion

DigiLevel Plus 25 / 40 / 60
Längd 25 / 40 / 60 cm

Omkopplingsbara enheter: 
° grad, %, mm/m

ART.NR ANTAL/FRP. 

Lätthanterlig, digital lutningsmätare
–  Vinklar kan överföras i referens-läget.
–  Flip-display som automatiskt anpassas  

till vattenpassets läge.
–  Kalibreringsfunktion för omkalibrering  

av sensorerna och högre mätsäkerhet
–  Starka fästmagneter
–  Hold-funktion
–  Kompakt i miniformat ART.NR ANTAL/FRP. 

NY

LUTNINGSMÄTARE

  Digitala vattenpass
  Vinkelmätning 

DigiLevel Plus

Inkl.: DigiLevel Plus, transportväska, batterier

Vinkeldisplay:  360° (4 x 90°)
Noggrannhet vid elektroniska mätningar: ± 0,1° vid   0°…  1° 
 ± 0,1° vid 89°…90° 
 ± 0,2° vid   1°…89°
Noggrannhet libell: ± 1 mm/m

MasterLevel Box

Inkl.: MasterLevel Box Pro, transportväska, batteri

Vinkeldisplay:  360° (4 x 90°)
Noggrannhet vid elektroniska mätningar: ± 0,2° vid 0°…90°
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Laseravståndsmätare – enkel att använda
–  Invändigt mätområde 0,05 bis 20 m*
–  Mätnoggrannhet ± 2 mm (normalt)*
–   Yt- och volymfunktionen tillåter registrering  

av rumsstorlek, exempelvis för beräkning  
av materialmängder

–  Kontinuerlig min/max-mätning
– Belyst flip-display roterar ca 180°
– Belyst 4-radig VTN-display
– Pin för mätning ur hörn

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

Laseravståndsmätare – enkel att använda
–  Invändigt mätområde 0,3 bis 20 m*
–  Mätnoggrannhet ± 2 mm (normalt)*
–   Yt- och volymfunktionen tillåter registrering  

av rumsstorlek, exempelvis för beräkning  
av materialmängder

–  Kontinuerlig min/max-mätning
– Belyst 2-radig VTN-display
–  Stabilt ergonomiskt hölje

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Avståndsmätare för ultraljud med mållaser
–  Laser för markering - ultraljud för mätning
–  Mätning av längd, ytor och volymer med hjälp av  

ultraljud, automatisk summering och multiplicering
–  Mätvärdesvisning omkopplingsbar mellan °C och °F
–  Rumstemperaturer på 0 - 40° C beaktas  

och balanseras av elektroniken.
– Mätområde 0,6 - 13 m ART.NR ANTAL/FRP. 

NY

NY
Laseravståndsmätare med vinkelfunktion 
–  Invändigt mätområde 0,05 bis 50 m*
–  Mätnoggrannhet ± 1,5 mm (normalt)*
–   Yt- och volymfunktionen tillåter registrering  

av rumsstorlek, exempelvis för beräkning  
av materialmängder

–  Vinkelfunktion 1 + 2 + 3**,  
kontinuerlig min/max-mätning

–  Digital libell för injustering av mätinstrumentet
–  Kalibrering av lutningssensorn
–   360° lutningssensor för bestämning av vågrätt 

och lodrätt avstånd
–  Belyst 4-radig LC-display i färg
–  Stabilt ergonomiskt hölje

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

** Tillsammans med 360° lutningssensor

Laseravståndsmätare – enkel att använda
–   Produktutförande enligt LaserRange-Master i2
–  Invändigt mätområde 0,3 bis 30 m*

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

  Avståndsmätare ultraljud
  Avståndsmätare laser 
  Digitalt skjutmått
  Mäthjul

AVSTÅNDSMÄTARE

DistanceCheck Inkl.: DistanceCheck, batterier

Inkl.: LaserRange-Master i3, transportväska, batterier

Inkl.: LaserRange-Master i2, transportväska, batterier

LaserRange-Master i3

LaserRange-Master i2

Inkl.: LaserRange-Master i5, transportväska, batterierLaserRange-Master i5

Inkl.: MeterMaster Plus, batteri

MeterMaster Plus
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max.  70 m
Laser
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max.  30 m
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650 nm

2 x 
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2 SPEED        
SHUTTER 1/4“
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ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Laseravståndsmätare med Bluetooth-gränssnitt  
och vinkelfunktion
–  Produktutförande enligt LaserRange-Master T3
–  Invändigt mätområde 0,2 - 40 m*
– Bluetooth-gränssnitt för överföring av mätdata

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

Laseravståndsmätare med  vinkelfunktion
–  Invändigt mätområde 0,2 - 20 m*
–  Mätnoggrannhet ± 2 mm (normalt)*
–  Kontinuerlig mätning
–  1/4“ stativfäste
– Belyst 3-radig LC-display i färg
–  Stabilt ergonomiskt hölje

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

Laseravståndsmätare med  vinkelfunktion
–   Produktutförande enligt LaserRange-Master T2
–  Invändigt mätområde 0,2 - 30 m*
–   Yt- och volymfunktionen tillåter registrering  

av rumsstorlek, exempelvis för beräkning  
av materialmängder

–  Pythagoras 1 + 2, vinkelfunktion 1 + 2**
–    360° lutningssensor för bestämning av vågrätt  

och lodrätt avstånd
– Belyst 3-radig LC-display i färg med pekfunktion

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

** Tillsammans med 360° lutningssensor

NY

NY

Laseravståndsmätare med  vinkelfunktion
–  Invändigt mätområde 0,2 - 70 m*
–  Mätnoggrannhet ± 2 mm (normalt)*
–   Yt- och volymfunktionen tillåter registrering  

av rumsstorlek, exempelvis för beräkning  
av materialmängder

 –  Pythagoras 1 + 2, addition / subtraktion, 
kontinuerlig min/max-mätning

– Belyst 3-radig LC-display i färg med pekfunktion
–  Stabilt ergonomiskt hölje

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

9,538 m2

yt

AVSTÅNDSMÄTARE LASER

Gratis – MeasureNote

Hantera mättekniken på ett intelligent sätt –
Multifunktionsapp för Laserliner mätteknik  
med Bluetooth för snabb dataöverföring
 

    Mätning och dokumentation app 
för smartphones och surfplattor

Inkl.: LaserRange-Master T7, transportväska, batterierLaserRange-Master T7

Inkl.: LaserRange-Master T2, transportväska, batterier

Inkl.: LaserRange-Master T3, transportväska, batterier

LaserRange-Master T4 
Pro

Inkl.: LaserRange-Master T4 Pro, transportväska, batterier

LaserRange-Master T3

LaserRange-Master T2

Pekskärm

Pekskärm

Pekskärm
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075.005A 2

075.002A 2
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080.936A 5
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1x 
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Mäthjul 
–  Mekaniskt mäthjul som levererar exakta mätvärden  

vid avståndsmätning upp till 9 999,9 m.
–  Stor lätt läsbar display med extra finskala (1 - 9 cm) 

möjliggör exakta mätningar
– Addition framåt, subtraktion bakåt
–  Den rörliga visaren anger den exakta  

start- och slutpositionen.
–  Enkel transport tack vare infällbart utförande  

och transportväska.
– Hjullåsning och nollställning direkt på handtaget
– Slitagefri kardanskaledrift
– Noggrannhet ± 0,1%
– Mäthjul med 1 meters omkrets

Inkl.: RollPilot S12, transportväska

Infällbar inför transport

NY

Mäthjul
–   Mekaniskt mäthjul: Avstånd upp till 9 999,9 m
– Addition framåt, subtraktion bakåt 
–  Vägg-till-vägg-funktion: Den kompakta konstruktionen 

möjliggör direkta mätningar från vägg till vägg.
–  Den rörliga visaren anger den exakta  

start- och slutpositionen
–  Enkel transport tack vare det utdragbara  

teleskophandtaget
–  Med infällbart stativ
– Noggrannhet ± 0,1%
– Mäthjul med 0,5 meters omkrets

Inkl.: RollPilot Mini

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Laseravståndsmätare –  
robust genom skyddsgummihölje
–  Invändigt mätområde 0,1 - 25 m*
–  Mätnoggrannhet ± 2 mm (normalt)*
–   Yt- och volymfunktionen tillåter registrering  

av rumsstorlek, exempelvis för beräkning  
av materialmängder

–  Kontinuerlig min/max-mätning
– Belyst 3-radig LC-display i färg
–  Stabilt ergonomiskt hölje 

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

Laseravståndsmätare med Bluetooth-gränssnitt
–  Produktutförande enligt DistanceMaster Compact
–  Invändigt mätområde 0,1 - 40 m*
– Bluetooth-gränssnitt för överföring av mätdata

*  För områdesspecifika mätområde och noggrannheter, 
se bruksanvisningen

ART.NR ANTAL/FRP. 

Digitalt skjutmått för exakt mätning av längder
– Mätområde 0…150 mm
–  Mätnoggrannhet ± 0,03 mm
–    För utomhus-, inomhus-, djup- och differensmätning 

genom nollställning och nivåmätning
–  5-siffrig LC-display
–    Fixering av det bestämda mätområdet med klämskruv
–  Exakt glidmekanism genom ett finjusteringshjul
–  Nollställning vid valfri position

LÄNGD- OCH AVSTÅNDSMÄTARE

RollPilot S12

RollPilot Mini

Inkl.: DistanceMaster Compact, transportväska, batterier

Inkl.: DistanceMaster Compact Plus, transportväska, batterierDistanceMaster  
Compact Plus

DistanceMaster Compact

Inkl.: MetricMaster Plus, väska,  
batteri, skruvmejsel

MetricMaster Plus



19

081.134A 5

025.04.00A 5

025.03.00A 5

081.108A 5

Laser
650 nm magnetic

2 x 
AAA

2

Laser
635 nm

2 3x 
LR44 
1,55 V 

Laser
635 nm

2 x 
AA

2

081.110A 5

magnetic

Laser
635 nm

2 x 
AAA

2

4LASER
LINES

För ytterligare teknisk information ring 054 - 21 60 60  ·  info@blinken.eu  ·  www.blinken.eu För ytterligare teknisk information ring 054 - 21 60 60  ·  info@blinken.eu  ·  www.blinken.eu

90° linjelaser – Idealisk för läggning av klinkergolv 
– Vinkelprecision 0,5 mm / m
–    De fyra väl synliga laserlinjerna lämpar sig utmärkt  

för injustering av kakel.
–  Vertikal och horisontell nivellering på väggen
–  Med de fastsatta anliggningskanterna och stödytan  

är det lätt att lägga klinkergolv.
–  Användning på alla ytor – även med stift
– Libeller för justering av lasern
–  Kan fungera som laservattenpass

Kompakt universal laservattenpass  
med 90° vinkeloptik
–  Produktutförande enligt HandyLaser Compact
–    Laserstrålen i 90° vinkel
–    Vertikal nivellering
–    Med högexakt prisma

Kompakt universal laservattenpass
–     Kombinerar fördelarna av ett laservattenpass  

med en oslagbart kompakt och praktisk design
–  Fäste med fjäderclips eller starka fästmagneter
– Horisontella och vertikala libeller
– Noggrannhet libell 0,5 mm / m

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Lätthanterlig linjelaser för snabba  
injusteringsarbeten på golv och väggar
– Noggrannhet 1 mm / m
–  Användning på alla ytor – även med stift
–     Enkel justering via libeller – vågrätt och lodrätt
–     Kan fungera som laservattenpass
–     Tillåter anläggning av lutande plan
– Kompakt tack vare minikubhölje

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Linjelaser för arbete på alla ytor
–  Noggrannhet 1 mm / m
–  Användning på alla ytor – även med stift
–  Det roterande underredet gör att enheten  

och gradskivan kan ställas in separat,  
oberoende av varandra.

–  Starka fästmagneter
–  Belyst libell

ART.NR ANTAL/FRP. 

  Linje- och universallaser
  90°-laser

VÄGG- OCH GOLVLASER

Inkl.: SuperSquare-Laser 4, stift, batterierSuperSquare-Laser 4

HandyLaser Plus

HandyLaser Compact

Inkl.: HandyLaserCompact, justerbara fötter, 90° vinkeloptik, batterier

Inkl.: HandyLaser Compact, justerbara fötter, batterier

LaserCube Inkl.: LaserCube, stift, batterier

Inkl.: SuperLine 2D, stift, batterierSuperLine 2D
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NY

ART.NR ANTAL/FRP. 

Automatisk krysslaser med 90°-laser på sidan 
–   PowerBright-laser med väl synliga laserlinjer
–  Med 3 laserlinjer: Kors framtill och 90° laserlinje  

på sidan
–  Självnivellerande upp till 3°, noggrannhet 0,35 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
– Enskilt kopplingsbar laser
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när 

multilinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
–  Liten, kompakt konstruktion – 

passar i alla verktygslådor

Tillval 
FlexClamp

Automatisk krysslaser för horisontella- och  
vertikala arbeten
–  Självnivellerande upp till 3°, noggrannhet 0,5 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när 

multilinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.

Grön krysslaser för horisontella- och  
vertikala arbeten 
–    Produktutförande enligt EasyCross-Laser Green
– Med vägg- / stativfäste
–  Enhetens höj- och sänkbara underrede gör den 

mycket flexibel - den kan monteras på ett stativ 
eller på väggen.

Grön krysslaser för horisontella- och  
vertikala arbeten
–  Produktutförande enligt EasyCross-Laser
–   Extremt ljust grönt laserkors framtill i DLD-utförandet 

ger hög kvalitet på linjerna: ren, klar och därmed  
väl synlig.

–  Grön laserteknologi med  
temperaturområde 0°C…50°C

*  Ca. 6x heller als ein typischer, roter Laser mit 630 - 660 nm 

KRYSS- OCH LINJELASER

  Kompaktlaser
  360°-linjelaser 
  Tillbehör för linjelaser

Inkl.: EasyCross-Laser, batterier

EasyCross-Laser

EasyCross-Laser  
Green set 

Inkl.: EasyCross-Laser Green, vägg- / stativfäste, batterier

Inkl.: EasyCross-Laser Green, batterier

EasyCross-Laser Green

CompactCube-Laser 3

Inkl.: CompactCube-Laser 3,  
batterier

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Grön krysslaser med universellt användbart  
klämfäste FlexClamp Plus
–  Självnivellerande upp till 5°, noggrannhet 0,5 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
– Enskilt kopplingsbar laser
–   Extremt ljust grönt laserkors framtill i DLD-utförandet 

ger hög kvalitet på linjerna: ren, klar och därmed  
väl synlig.

–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när 
multilinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.

–  Grön laserteknologi med  
temperaturområde 0°C…50°C

FlexClamp Plus  
–    Enkelt justerbart klämfäste med stödfot
–    Många fastsättningsmöjligheter utan  

skador på ytorna
–  Enkel justering av mätinstrumentets  

höjd och position

*  6 ggr bättre synbarhet än rött laserljus med 630 - 660 nm

ART.NR ANTAL/FRP. 

Automatisk krysslaser med extra lutningsfunktion
– 5° självnivelleringsområde, noggrannhet 0,5 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
– Enskilt kopplingsbar laser
–   Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när  

krysslasern ligger utanför nivelleringsområdet.
–  RX-Ready: Lasermottagaren RX 30 som finns som 

tillbehör kan detektera laserstrålen upp till 30 m bort – 
perfekt för utomhusmätningar.

Tillval 
FlexClamp

Automatisk krysslaser med  
foto-kompaktstativ 150 cm 
–    Produktutförande enligt SmartCross-Laser 

Foto-kompaktstativ 150 cm 
–   Vevstativ i aluminium
–    3-vägs stativhuvud
–  1/4” gänganslutning 

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Automatisk krysslaser med  
universellt användbart klämfäste FlexClamp 
–    Produktutförande enligt SmartCross-Laser 

FlexClamp  
– Produktutförande enligt på sida 27 

Automatisk krysslaser med  
universellt användbart klämfäste FlexClamp 
och TelePod 270 cm 
–  Produktutförande enligt SmartCross-Laser 

utan RX 

FlexClamp  
– Produktutförande enligt på sida 27

TelePod 270 cm 
– Produktutförande enligt på sida 26 

ART.NR ANTAL/FRP. 

KOMPAKTLASER

Inkl.: SmartVision-Laser, FlexClamp Plus, batterier

SmartVision-Laser set

Inkl.: SmartCross-Laser, batterier

SmartCross-Laser

SmartCross-Laser set 
150 cm 

Inkl.: SmartCross-Laser, foto-kompaktstativ 150 cm  
inkl. transportväska, batterier

Inkl.: SmartCross-Laser, FlexClamp, TelePod 270 cm  
inkl. transportväska, batterier

Inkl.: SmartCross-Laser, FlexClamp, batterierSmartCross-Laser set

SmartCross-Laser set
270 cm
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Laser med två laserlinjer för inredningssnickerier
–  Självnivellerande upp till 4°, noggrannhet 0,5 mm / m
– Extra lodlaser upptill och nertill
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
– Enskilt kopplingsbar laser
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när 

multilinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
–  Enhetens höj- och sänkbara underrede gör den  

mycket flexibel - den kan monteras på ett stativ  
eller på väggen.

–  RX-Ready: Lasermottagaren RX 30 som finns som 
tillbehör kan detektera laserstrålen upp till 30 m bort – 
perfekt för utomhusmätningar.

ART.NR ANTAL/FRP. 

Automatisk krysslaser med  
lasermottagare och kompaktstativ 150 cm 
– Produktutförande enligt SuperCross-laser 2P 

Lasermottagare RangeXtender 30 
– Produktutförande enligt på sida 24

Kompaktstativ 150 cm 
–   Vevstativ i aluminium
–  5/8” gänganslutning 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Inkl.:

NY

Automatisk krysslaser med Bluetooth-gränssnitt
–  Självnivellerande upp till 4°, noggrannhet 0,35 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
–  Bluetooth-gränssnitt med fjärrstyrning
– Enskilt kopplingsbar laser
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när 

multilinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
–  Enhetens höj- och sänkbara underrede gör den 

mycket flexibel - den kan monteras på ett stativ 
eller på väggen.

–  RX-Ready: Lasermottagaren RX 30 som finns som 
tillbehör kan detektera laserstrålen upp till 30 m bort – 
perfekt för utomhusmätningar.

KOMPAKTLASER

SuperCross-Laser 2P

Inkl.: SuperCross-Laser 2P, vägg- / stativfäste,  
transportväska, batterier

SuperCross-Laser  
2P RX set 150 cm 

Inkl.: SuperCross-Laser 2P, vägg- / stativfäste, transportväska, 
RangeXtender 30, universalhållare, kompaktstativ 150 cm  
inkl. transportväska, batterier

Inkl.: CompactCross-Laser Plus, vägg- / stativfäste, batterier

CompactCross-Laser Plus

Digital control panel  
(via App)

ART.NR ANTAL/FRP. 

Gratis 
Commander-app för fjärrstyrning  
av Laserliner mätteknik med Bluetooth 
 
   Fjärrkontroll av mätinstrumentet 

på otillgängliga platser  
  Individuellt val av laser
   Ställ in ljusstyrkan på lasern
   Enhetsskydd mot vibrationer (TILT-läge)
    Standby och handmottagarläge 

På / Av knapp
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Automatisk krysslaser med lasermottagare  
och kompaktstativ 150 cm 
–  Den horisontala laserlinjen ger en sluten  

360°-laserlinje, den vertikala laserlinjen förhåller  
sig rätvinkligt till denna. 

–  Självnivellerande upp till 5°, noggrannhet 0,4 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
– Enskilt kopplingsbar laser
–  RX-Ready: Lasermottagaren RX 30  

kan detektera laserstrålen upp till 30 m bort –  
perfekt för utomhusmätningar.

Lasermottagare RangeXtender 30 
– Produktutförande enligt på sida 24

Kompaktstativ 150 cm 
–   Vevstativ i aluminium
–  5/8” gänganslutning

ART.NR ANTAL/FRP. 

Automatisk laser med horisontell 
360° lasercirkel och 2 lodräta linjer  
–   PowerBright-laser med väl synliga laserlinjer
–  Den horisontala laserlinjen ger en sluten  

360°-laserlinje, den vertikala laserlinjen förhåller  
sig rätvinkligt till denna. 

–  Självnivellerande upp till 3°, noggrannhet 0,35 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
– Enskilt kopplingsbar laser
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när 

multilinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
–  RX-Ready: Lasermottagaren RX 30  

kan detektera laserstrålen upp till 30 m bort –  
perfekt för utomhusmätningar.

Inkl.:

Inkl.:

ART.NR ANTAL/FRP. 

NY

Grön automatisk laser  
med horisontalt 360°-laserkors 
–  Den horisontala laserlinjen ger en sluten  

360°-laserlinje, den vertikala laserlinjen förhåller  
sig rätvinkligt till denna. 

–  Självnivellerande upp till 5°, noggrannhet 0,4 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
– Enskilt kopplingsbar laser
–   Extremt ljust grönt laserkors framtill i DLD-utförandet 

ger hög kvalitet på linjerna: ren, klar och därmed  
väl synlig.

–  Enhetens höj- och sänkbara underrede gör den 
mycket flexibel - den kan monteras på ett stativ 
eller på väggen.

–  Grön laserteknologi med  
temperaturområde 0°C…50°C

*  6 ggr bättre synbarhet än rött laserljus med 630 - 660 nm

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Multilinjelaser med 3 ljusa 360° laserlinjer 
–   P owerBright-Laser med 3 ljusa 360° laserlinjer
– Rakt fram ett laserkryss med lodpunkt
– Optimerad för arbete nära väggen 
–  Självnivellerande upp till 3, noggrannhet 0,35 mm / m
–  Lutningsfunktion för inriktning av lutning
–  Fäste för fastsättning på stativ, väggar och  

magnetiska föremål.
–  Out-Of-Level: Optiska signaler indikerar när 

multilinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.

360°-LINJELASER

SmartLine-Laser G360

SuperLine-Laser 360°  
RX 30

Inkl.: SuperLine-Laser 360°, RangeXtender 30,  
batterier, väska

SmartLine-Laser  
360 set

Inkl.: SmartLine-Laser 360, transportväska,  
RangeXtender 30, kompaktstativ 150 cm  
inkl. transportväska, batterier

Inkl.: SmartLine-Laser G360, vägg- / stativfäste,  
transportväska, batterier

SuperPlane-Laser 3D Plus

Inkl.: SuperPlane-Laser 3D, stativfäste,  
laserglasögon, batterier, väska
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Laserglasögon för röd och grön laser
–  För ökad synlighet av lasermarkering  

på långa avstånd

ART.NR ANTAL/FRP. 

Lasermottagare för alla linjelasrar  
med RX-READY-teknik 
–  Snabb nivellering på långt och kort håll
–  Med RX-ready skapas en pulserande laserlinje  

med hög frekvens. Genom pulseringen  
identifierar RangeXtender 30 röda laserlinjer  
upp till 30 meter bort.

–  Universalhållare möjliggör montering  
på en avvägningsstång.

–  Magnet på ovansidan

Inte lämplig för grön laser.

ART.NR ANTAL/FRP. 

Högeffektsbatterier 
–  För längre drifttid i kombination med 

lasermätningsinstrument
–  Laddning av 1 till 4 NiMH-batterier
–   Miljövänligt och kostnadsbesparande
–  Med REFRESH-funktionen kan äldre 

NiMH-batterier fräschas upp
– Visning av laddningsnivå via LC-skärmen

TILLBEHÖR FÖR LINJELASER

020.71A grön

020.70A röd

LaserVision
röd / grön 

RangeXtender 30

Inkl.: universalhållare, batteri

SpeedPowerPack

Inkl.: SpeedPowerPack, nätadapter/laddare inkl. adapter,
uppladdningsbara batterier

Laddningstid 
Typ AA, 2700mAh:  140 min. Typ AA, 1500mAh:  75 min. 
Typ AA, 2000mAh:  100 min. Typ AAA, 800mAh:  80 min.

ART.NR ANTAL/FRP. 
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Rotationslaser med lasermottagare,  
stativ och avvägningsstång
–  Noggrannhet 0,2 mm / m
–  4 laserlägen: punktläge, linjeläge, rotationsläge  

och mottagarläge
–  Alla funktioner kan kontrolleras via fjärrkontrollen  
– Räckvidd upp till 120 m med lasermottagare

Lättviktsstativ aluminium 165 cm
–  Med planfräst monteringsyta och snabblåsning 

för höjdjustering av fötter
– 5/8” gänganslutning, robusta stålfötter

Flexi avvägningsstång Plus
  – För mätning av golvhöjd
 – Inkl. FlexiSlider

ART.NR ANTAL/FRP. 

Inkl.

ART.NR ANTAL/FRP. 

Automatisk rotationslaser med  
lasermottagare och stativ 
–  Självnivellerande upp till 4°, noggrannhet 0,4 mm / m
–  4 laserlägen: punktläge, linjeläge, rotationsläge  

och mottagarläge
– Räckvidd upp till 100 m med lasermottagare

Kompaktstativ 150 cm 
–   Vevstativ i aluminium
–  5/8” gänganslutning

Inkl.

ART.NR ANTAL/FRP. 

Inkl.:

Automatisk rotationslaser med lasermottagare,  
stativ och avvägningsstång 
–  Manuell vertikal justering med justerfot
–  Självnivellerande upp till 3,5°, noggrannhet 0,2 mm / m
–  2 laserlägen: rotationsläge och mottagarläge  
– Räckvidd upp till 120 m med lasermottagare

Lättviktsstativ aluminium 165 cm  
–  Med planfräst monteringsyta och snabblåsning  

för höjdjustering av fötter
– 5/8” gänganslutning, robusta stålfötter

Flexi avvägningsstång Plus
  – För mätning av golvhöjd
 – Inkl. FlexiSlider

ROTATIONSLASER

AquaPro 120 set

Inkl.: AquaPro, transportväska, SensoLite 120, 
universalhållare, vägg-/golvfäste, lättviktsstativ  
aluminium 165 cm, flexi avvägningsstång Plus, batterier

Inkl.: BeamControl-Master 120, transportväska, 
SensoCommander 120, universalhållare, lättviktsstativ  
aluminium 165 cm, flexi avvägningsstång Plus, batterier

BeamControl-Master  
120 set 

AutoSmart-Laser 
100 set 

Inkl.: AutoSmart-Laser, transportväska,  
SensoLite 100, universalhållare, kompaktstativ 150 cm 
inkl. transportväska, batterier

  Kit för medelstora avstånd
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ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

FixPod 155 cm Fotostativ
–  1/4” gänganslutning
– 3-vägs stativhuvud
–  Höjdreglerings vev (30 cm), och tredelade 

utdragbara stativben
– Gummifötter eller stålspetsar för olika underlag

För alla lasermätinstrument med 1/4” gänga.

Inkl.: transportväska

Högkvalitativt stativ av aluminium, idealiskt  
för snabba ändringar av lägespositioner
– 1/4” gänganslutning 
–  Stativet monteras enkelt och snabbt mellan  

golv och tak. 
– 4 delar för smidig transport  
– Max. ca. 270 cm
 

TelePod 270 cm

ART.NR ANTAL/FRP. 

Inkl.: klämfäste, transportväska

Teleskopstativ
330 cm

Högkvalitativt stativ av aluminium, idealiskt  
för snabba ändringar av lägespositioner
– 1/4” och  5/8” gänganslutning 
–  Stativet monteras enkelt och snabbt mellan  

golv och tak.
– 5 delar för smidig transport 
– Max. ca. 330 cm

ART.NR ANTAL/FRP. 

Inkl.: teleskopadapter, transportväska

Vevstativ med utbytbar adapter
–  Med utbytbar adapter för fastsättning 

av instrument med 1/4“- och 5/8“-gänga
–  Höj- och sänkbar med utbytbara fötter 

för anpassning till olika underlag (gummi/stål)
– Vev och utdragbara stativben

Stativ av hög kvalité i aluminium
–  Med utbytbar adapter för fastsättning 

av instrument med 1/4“- och 5/8“-gänga
–  Höj- och sänkbar med utbytbara fötter 

för anpassning till olika underlag (gummi/stål)
– Utdragbara stativben

TILLBEHÖR FÖR LASERINSTRUMENT

  Stativ
  Fästen

FixPod 155 cm

VarioStand L 120 cm

VarioStand L 180 cm

Inkl.:   
1/4“ och 5/8“ gänganslutning

Inkl.:  
1/4“ och 5/8“ gänganslutning

NY

NY
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Flexibelt ställbart ministativ
–  Enkel justering av mätinstrumentets  

höjd och position
–  Med kardborrband för fastsättning  

på axlar, profiler och bärläkt
– Stativfötter med glidfria gummihättor
– Utfällbart

Rekommenderas för EasyCross-Laser serie,  
CompactCube-Laser, SmartVision-Laser och 
SmartCross-Laser.

FlexPod

Universellt användbart klämfäste
– Enkelt justerbart klämfäste 
–  Många fastsättningsmöjligheter utan 

skador på ytorna
–  Enkel justering av mätinstrumentets 

höjd och position

Rekommenderas för EasyCross-Laser serie,  
CompactCube-Laser, SmartVision-Laser och 
SmartCross-Laser.

ART.NR ANTAL/FRP. 

Multifunktionellt magnetiskt väggfäste 
– Ställbart i höjdled
–  1/4“ och 5/8“ stativanslutning
–  Stift och magneter för olika underlag

Rekommenderas för SmartVision-Laser, 
SmartCross-Laser och SmartLine-Laser.

ART.NR ANTAL/FRP. 

FlexPod

FlexHolder

FlexClamp
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ART.NR ANTAL/FRP. 

ART.NR ANTAL/FRP. 

Professionell grill-, kok- och stektermometer  
med visning av optimal tillagningsgrad  
för nöt, fläsk, lamm, kyckling och fisk
–  För fastställande av kärntemperatur
– Kort mättid tack vare High Speed-sensorsystem
– Enheten är omkopplingsbar mellan °C och °F
–  Utfällbar sensor med mycket smal spets  

som är lätt att sticka in
–  Stor LC-display
– Robust och praktiskt hölje med tilltalande design

NY

ART.NR ANTAL/FRP. 

Professionell multisensortermometer  
för hygiensäkring inom livsmedelsindustrin  
enligt HACCP-riktlinjer och -temperaturvärden
–  Exakt infrarödtermometer för ytor med beröringsfri, 

hygienisk bestämning av förvarings- och  
bearbetningstemperaturer

–  Utfällbar instickstermometer för djupmätning  
med liten ingångsdiameter och ett provdjup  
ner till 80 mm 

–  Dubbel LC-skärm med färglarm
–   Har de viktigaste temperaturpunkterna  

för kylning och bearbetning av livsmedel
–   Dubbel lasermålmarkering

Digital termometer för övervakning kötträtters
kokningsstadium med appen ThermoControl
via Bluetooth-funktion
–  Professionell grill-, koknings- och stektermometer 

för fastställande av kokningsstadium/kärntemperatur 
i olika kött-, fågel- och fisksorter.

–  2 instickssensorer för mätning och övervakning 
av 2 positioner och temperaturer

– Häftmagneter för placering på ugn eller grill
– Värmebeständig upp till 350 °C
– Kabellängd för temperatursensor ca. 1,1 m
–  Rätter och köttsorter indelas i: Nötkött, fläskkött, 

lamm, kyckling och fisk i upp till 5 kokningsnivåer rare, 
medium rare, medium, medium well, well done

– Översiktsvisning
– Timer- och larmfunktioner

  Grill-, kok- och stektermometer
  Multisensortermometer
  Gaspåfyllnings- / ringtrycksmätare
  Digital hängvåg
  USB-multikabel

GRILLNING, KÖK OCH UTOMHUS

Gratis – Appen ThermoControl
Olika funktioner för övervakning och  
uppnående av önskad kokningsnivå 
 

    Urval av olika rätter och köttsorter  
med förinställda kokningsnivåer

     Individuell kärntemperatur
   Tidsstyrning

Inkl.: ThermoMaître, batterier

Inkl.: ThermoControl Duo, 2x instickssensorer,  
2x uttag för mätkablar, 2x rullar för mätkablar, batterier

ThermoMaître

ThermoControl Duo

Mätområde:  -40 °C…230 °C
Noggrannhet:  <-18 °C ± 4°C, -18°C...100°C ± 2°C,  
 >100°C ± 4°C

Mätområde: -50°C…300°C
Noggrannhet: ± 1°C (0°C…100°C) 
 ± 2°C (-20°C…0°C / 100°C…150°C) 
 ± 3°C (-50°C…-20°C / 150°C…200°C) 
 ± 5°C (200°C…300°C)

Inkl.: ThermoInspector, batterier

ThermoInspector Mätområde:  -60°C...350°C
Noggrannhet infraröd:  ± 1,0°C + 0,1°C / Grad (< 0°C) 
 ± 1,0°C (0°C…15°C) 
 ± 0,6°C (15°C…35°C) / ± 1,0°C (35°C…65°C) 
 ± 1,5% (> 65°C)
Provets noggrannhet: ± 1,0°C (< -5°C) / ± 0,5°C (-5°C…65°C) 
 ± 1,0% (> 65°C) 
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ART.NR ANTAL/FRP. 

Mätapparat för identifiering av
påfyllningsnivå i vätskegasflaskor (LPG)  
av stål (5 kg / 11 kg)
–  Optisk signal för visning av påfyllningsnivå
–  Auto-Shut Off-funktion
–  Användningsområden: t.ex. för grillar, kaminer 

eller vid svetsning av bitumenrännor

ART.NR ANTAL/FRP. 

Digital testapparat för mätning  
av tryck från däck och utjämningsbehållare
–  Mätning av däcktryck i enheterna psi och bar
–  Digital mätstav för testning av mönsterdjup
–  I värmeinstallation mätning av trycket  

på utjämningsbehållare
– Belyst LC-display

Kompakt, digital hängvåg för enkel och bekväm 
mätning av bagage, ryggsäckar, väskor m.m.
–  Kan användas med en hand eller två händer  

vid mätning av tyngre föremål
–  Auto-Hold funktion
–  Tarafunktion för fastställning av viktskillnader
–  Hake med remfäste gör att du snabbt och enkelt  

kan hänga upp föremålet som ska mätas

ART.NR ANTAL/FRP. 

USB-multikabel för anslutning  
av batteridrivna instrument
–  USB-kabel för anslutning till dator 

eller USB-nätadaptrar
–  USB 2.0 typ A > mikro-USB / USB typ C /  

Lightning-anslutning
– Stabil nylonomflätning

ART.NR ANTAL/FRP. 

Kontrollera gasbehållaren i förväg!
För vätskegasflaskor (LPG) av stål (5 kg / 11 kg)

   Ingen arbetskrävande demontering  
och vägning behövs

   Optisk signal för visning av påfyllningsnivå
  Snabb, ofarlig mätning

GasCheck

Inkl.: GasCheck, batteri

Diameter på stålcylinder: 
200…350 mm

CarryMax

Inkl.: CarryMax, batterier

TireCheck

Inkl.: TireCheck, batterier

Däcktryck
Mätområde: 0,21 - 6,85 bar max 
 (3,0 - 99,5 psi max)
Noggrannhet  ± 0,1 bar / ± 1,5 psi
Upplösning: 0,03 bar / 0,5 psi

Mätområde: 0…55 kg
Upplösning:  50 g

Mönsterdjup
Mätområde: 0 - 15,8 mm 

Noggrannhet: ± 0,5 mm
Upplösning: 0,1 mm

PersonalCable

Inkl.: PersonalCable

NY
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Standard display

Big Display

BUTIKSEXPONERING

  Butiksdisplay
  Digital butiksplanering

Sälj-/kampanjdisplay för diskområdet

Display 1.1 + 1.2
–  För blisterkort i storlekarna 1/2 eller 1/3
– För upp till 12 produkter
– Storlek: 43 x 54 x 43,5 cm (B x H x Dj)

Display 2
–  För blisterkort i storlekarna 1/3, kort
– För upp till 10 produkter
– Storlek: 28 x 41,5 x 38,5 cm (B x H x Dj)

Aktionsvåningsdisplay med toppskylt

–  För blisterkort i storlekarna 1/3, kort
–   För upp till 15 produkter per våning
– Storlek: 40 x 30x 152 cm (B x H x Dj)
– Separat fraktkartong

Inlaga 1
– För upp till 12 produkter

Inlaga 2
– För upp till 9 / 15 produkter

* 3 stycken per display / Inlaga 1 och 2 kan kombineras individuellt

Display 1.1   

Display 1.2   

Display 2   

 ART.NR ANTAL/FRP. 

Display 

Inlaga 1   

Inlaga 2  

 ART.NR ANTAL/FRP. 
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Produktpresentation

–   Individuell och snabb 3D-visualisierung  
av hyllplanerng med varypresentation 

– Optimal anslutning i säljlokalerna
–  För säljväggar 100/125 cm, sidogardiner,  

Laserliner CompactShop och ProShop Tower
–  Kan beställas

Digital butiksplanering

ProShop Tower
Fristående säljskärm
55 x 194 x 69 cm  
(B x H x Dj)

Top Grid 
Sidogardin
40,5 (65,5)  x 115,5 cm  
(B x H)

CompactShop
Modulära butikssystem  
Mångsidiga monteringsmöjligheter så att hyllmodulerna  
kan anpassas till säljytornas förutsättningar.



CERTIFIED DESIGN AND QUALITY
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44Giltig från 01.04.2019. Enligt våra generella  
försäljnings- och leveransvillkor. 

Ändringar i färg, design, satskombinationer och  
produktbilder samt tekniska förbättringar förbehålls.  
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany
Telefon   +49 2932 638-300
Fax   +49 2932 638-333
info@laserliner.com
www.laserliner.com

BLINKEN TOOLS AB
Sågverksgatan 32
Karlstad S-65221 
Tel 054 - 21 60 60 
 
info@blinken.eu
www.blinken.eu

Produkter har 4 års garanti från  
inköpsdatum. Laddbara batterier  
och tillbehör är exkluderade.

Mer information på 
www.laserliner.com/garantie

Varumärket och logotypen  
Bluetooth® är inregistrerade  
varumärken för Bluetooth SIG, Inc 




