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• Szybki bezkontaktowy pomiar odległości, długości
• Certyfikat ATEX: I/II M2/2 G Ex d I/IIC T4
• Maksymalny zasięg pomiaru do 30 m
• Minimalny zasięg pomiaru od 0,5 m
• Duża dokładność pomiaru
• Wytrzymała, przemysłowa konstrukcja
• Podświetlany, wzmocniony ekran LCD na tylnej ściance
• Obsługa za pomocą dużych wygodnych przycisków
• Funkcje obliczania pola, objętości
• Wbudowana ładowalna bateria
• Zintegrowana poziomica

LaserMETER 3000XP
Dalmierz laserowy do stref Ex i górnictwa

LaserMETER 3000XP to dalmierz laserowy przeznaczony do 
stosowania w strefach zagrożonych wybuchem oraz w górnic-
twie. Dzięki odpornej budowie charakteryzującej się stopniem 
bezpieczeństwa IP65 LaserMETER 3000XP to urządzenie 
odporne na wilgoć, zapylenie oraz urazy mechaniczne. Spe-
cjalna obudowa aluminiowa pokryta gumowymi nakładkami 
zapewnia ochronę przed ładunkami statycznymi oraz zabez-
piecza urządzenie przed wyślizgnięciem się z dłoni i upad-
kiem. Dalmierz wyposażony jest w ładowalną wymienną 

baterię kompatybilną z aparatami fotograficznymi serii Tough-
PIX. Podświetlany wyświetlacz LCD umożliwia wykonywanie 
pomiarów w słabych warunkach oświetlania poprzez jedną 
osobę. Szybkość i dokładność to zalety laserowego pomiaru 
odległości, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo 
pracowników dokonujących pomiarów, poprzez skrócenie 
czasu przebywania w strefie zagrożonej oraz bezkontaktową 
technikę pomiarową.

TYP LaserMETER 3000XP

Zakres pomiaru od 0,5 m do 30 m

Dokładność pomiaru 3 mm

Typ lasera (klasa) 635mm, <1 mW, II

Rozdzielczość pomiaru 1 mm

Wyświetlacz LCD, podświetlany

Temperatura pracy od -20˚C do +50˚C

Materiał obudowy obudowa aluminiowa pokryta z gumowymi nakładkami antystatycznymi

Materiał optyki szkło wzmocnione

Długość emitowanej fali 620 - 690 nm

Funkcje dodatkowe obliczanie pola powierzchni, objętości

Wymiary 140L x 130H x 75W mm

Waga < 1 kg

Bateria wymienialna, ładowalna, NiMH 1100 mAh

Zatwierdzenia ATEX I/II M2/2 G Ex d I/IIC T4
Sira 10ATEX1283X
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Szybkość, dokładność, wygoda i bezpieczeństwo pomiaru

          

Czytelny wyświetlacz LCD 
z podświetleniem i wysokim 

kontrastem

Dalmierz wyposażony w ładowarkę 
sieciową w postaci stacji dokującej

Ergonomiczna budowa, elementy 
narażone na uszkodzenie 

zabezpieczone zaślepkami

W skład zestawu LaserMETER 3000XP wchodzi:

Dalmierz LaserMETER 3000XP •
Bateria ładowalna NiMH •
Ładowarka sieciowa (stacja dokująca) •
Narzędzie do demontażu baterii •
Pasek na nadgarstek •
Dokumentacja CD •

Wyposażenie dalmierza LaserMETER 3000XP


