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Poziomica elektroniczna INCLI TRONIC (opcja 60, 80 i
120 cm)
kod produktu: 4843
kategoria: Kategorie > OSPRZĘT > POMIAROWY > PRZYMIARY/POZIOMNICE/KĄTOMIERZE > POZIOMNICE

Producent: BMI
Cena brutto: 1 033,20 zł
Cena netto: 840,00 zł
Kod QR:

Poziomnica elektroniczna INCLI TRONIC 120 cm (opcjonalnie 80 cm); pomiar w stopniach i
procentach, elektroniczna kalibracja, przycisk HOLD do zapamiętywania wyświetlanej wartości.
Poziomnica INCLI TRONIC mierzy kąty pochylenia, a następnie wyświetla wynik w postaci
cyfrowej. Procesor dokonujący pomiaru można skalibrować w przeciągu kilku sekund bez
dodatkowego wyposażenia.
Za naciśnięciem jednego przycisku można zmierzyć odczyt wyniku w %,w stopniach lub jako błąd
w mm/m. Interwał pomiaru wynosi odpowiednio 0.1°, 0.1% lub 0.1mm/m, jednocześnie na
ekranie wyświetlane są strzałki informujące jak trzeba ustawić przyrząd, aby uzyskać 0° lub 90°

Solidne, precyzyjne wykonanie.
* Mocny, czterokomorowy profil malowany proszkowo. Dzięki temu jest bardziej odporny na
skręcanie, niż w tradycyjnej poziomnicy.
* Obie powierzchnie przyłożenia frezowane.
* Przyciski umieszczone centralnie pod wyświetlaczem zapewniają niezwykle łatwą obsługę
przyrządu.
Libella pozioma. Chociaż w normalnej pracy wykorzystuje się pomiar elektroniczny, to
poziomnica ta posiada również dwie tradycyjne libel le. Nawet w przypadku wyczerpania baterii,
poziomnica nadal spełnia swoje podstawowe funkcje.
Libella pionowa. Znana z innych modeli precyzyjnie wykonana libella, to niezawodna praca
nawet przy braku zasilania z baterii.

Czytelny wynik, łatwa obsługa
* Duży, umieszczony ukośnie wyświetlacz zapewnia dobrą widoczność i umożliwia odczyt
zarówno z boku, jak i z góry urządzenia.
* Pomiar może być dokonywany w jednej z trzech jednostek: mm/m, stopniach, procentach
* Jeden przycisk umożliwia łatwe przejście pomiędzy wyświetlanymi jednostkami.
Szybki start, łatwa obsługa.
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* Kalibracja urządzenia zajmuje tylko kilka sekund. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby
przeprowadzić ten proces.
* Strzałki na wyświetlaczu informują, w którą stronę należy obrócić poziomnicę aby ustawić ją
poziomo/pionowo.
* Wynik pomiaru wyświetlany w stopniach, zmiana wartości co 0.1°, co 0.1mm/m lub co 0.1%
Sygnalizacja dźwiękowa, wysoka dokładność
* Sygnał dźwiękowy ustawienia poziomicy w położeniu 0° lub 90° jest szczególnie pomocny w
sytuacjach gdy spojrzenie na wyświetlacz jest utrudnione.
* Naciskając przycisk HOLD można zatrzymać uzyskany wynik na ekranie wyświetlacza.
* Wysoka dokładność pomiarów, która wynosi odpowiednio ±0.05° przy 0° i 90° oraz ±0.3° w
zakresie od 1° do 89° .
Gumowe okładziny znajdujące się na obu końcach poziomnicy doskonale amortyzują i chronią
urządzenie w czasie upadku. Tym samym przedłużają okres eksploatacji narzędzia i zapewniają
mu bezawaryjną pracę.
Bezpieczny transport i składowanie. Poziomnica dostarczana jest w dwuczęściowej (dla
poziomnicy 120cm - 3-częściowej) plastikowej tubie. Przeźroczysta, estetyczna doskonale chroni
poziomnicę podczas transportu i przechowywania.
Dane techniczne poziomic

elektronicznych INCLI TRONIC

Parametr
Dostępne długości [cm]
Libelle pionowe
Libelle poziome
Elektroniczny pomiar pochylenia
Pomiar w stopniach
Pomiar w procentach
Pomiar w milimetrach na metr
Dokładność pomiaru dla 0° i 90°
Dokładność pomiaru od 1° do 89°
Frezowana powierzchnia
przyłożenia
Wykończenie zewnętrzne
Czterokomorowy profil
Interwał pomiaru
Zasilanie
Masa

Incli Tronic plus
60/80/120
1
1
TAK
TAK
TAK
TAK
±0.05°
±0.3°
TAK (dwie)
malowanie proszkowe
TAK
0.1° , 0.1% lub 0.1mm
Bateria 9 Volt 6LR61
60cm(728g)/80cm(930g)/
120cm(1,32kg)
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