TRUPULSE 200L
LASER RANGEFINDER
®

TruPulse 200L është projektuar për të bërë matje profesionale me një çmim të volitshëm. Ky lazer me dhunti të shumta jep shumë
më tepër se sa distancë dhe kënd. TruPulse 200L përdor teknologji të avancuar TruTargeting dhe veçori premium të ndërtuara për
rezultate të besueshme të besuara nga profesionistët e vërtetë

I ri dhe i përmirësuar!
• 50% më i saktë
• Rezolucioni më i lartë
• Më i përballueshem
• Garanci 2-vjeçare

Me i mir me çmimin me te lirë
• Lazer profesional me kosto të ulët, me llogaritjet e brendshme
për distancën horizontale, lartësinë dhe 2D Missing Line
• Zgjidhet nga 1750 m deri tek objektivat jo reflektive
• Arrin saktësinë në intervalit ± 0.5 m

TruTargeting Technology
• Shikon të gjitha vlerat tuaja të të dhënave në drejtimin e duhur
dhe menjëherë merr informacione kthyese për saktësinë e
matjes
• Zgjedh nje nga katër mënyrat e synimit për të kapur matjen e
duhur per te arritur objektivin tuaj

Operacion i thjeshtë
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• Bazohet ne simbolet grafike për të kuptuar se çfarë
përfaqëson çdo llogari e shfaqur
• Lëviz nëpër mënyrat e synimit me ikona që shikohen në
kamera

Aplikime ideale
CONSTRUCTION
• Distanca mes hapsirave
• Lartesitë
• Gradën e pjerrësisë

SHËRBIME
• Lartësia e antenës
• 2D Span
• Hapësirat

PYJE
• Lartesite e pemeve
• Zonat e amortizuara ose
buferike
• Hapesirat ndarëse

TRUPULSE 200L LASER
®

Menyrat e Matjes
Matur nga
TruPulse:

1-Matje = 4 Vlera

3-Matje Lartësie

2-Matje 2D Vije ne distance

Llogaritur
nga TruPulse:

HD = distanca horizontale
VD = Distanca vertikale
SD = Largësia e Pjerrësisë
INC = Pjerrësi HT = Lartësia
ML = Linje ne distancë

Specifikimet
Saktësia e distancës për caqet tipike

± 0.5 m

Saktësia e largësisë për caqet e dobëta
Saktësia e përkuljes

Shfaqja e LCD-it në
vfushëveprim

±1m
± 0.5° Relative

Largesia maksimale ndaj siperfaqeve reflektuese

1750 m)

Largesia maksimale ndaj siperfaqeve jo reflektuese

1750 m

Zmadhimi i fushëveprimit

4×

Pamja në Fusha

13.1 m @ 91.5 m larg

Vlerësimi Mjedisor

Rezistent ndaj ujit / IP54

Shkalla e temperaturës

-20° deri 60° C

Lloji i baterisë (8 orë përdorimi i vazhdueshëm)
Madhësia L x W x H

(1) CR123A
11.5 x 10 x 5 cm

Peshë

220 g

Mënyrat e Targetimit:

Aksesorë

Afër: Dallon objekte afër dhe larg dhe identifikon objektin më të afërt
Largët: Ndan objekte afër dhe larg dhe identifikon objektin më të largët
Vazhdim: Ofron përditësime të vazhdueshme gjatë shtimit të objektivave të
shumëfishta
Filtri: Matje përmes gjetheve të dendura duke njohur vetëm një objektiv shumë
reflektiv

TruPulse L-Bracket
(PN#7024746)

TruPulse Foliage Filter
(PN#7035142)

Bracket për montim
TruPulse

Tripod kompakt

(PN#7024902)

(PN#7024901)
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