TOPCON TP-L5
Automatický potrubní laser
■
■
■
■
■
■

4 modely / TP-L5B, TP-L5A, TP-L5BG, TP-L5G
4x viditelnější paprsek zelené barvy (G)
Automatické zacílení paprsku (A)
Robustní hliníková konstrukce
Přesné nastavení spádu (-15% až +40%)
Doba provozu na nabíjecí baterii až 55 hodin

HLAVNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TP-L5B
vlnová délka
barva paprsku
automatické urovnání
automatické cílení
provažování - LED
rozsah sklonu
přesnost horizontace
provozní doba BT-53Q
konstrukce
rozměry
hmotnost
odolnost proti vodě
pracovní teplota

635nm
červená
ANO
--ANO

55 h

TP-L5A

TP-L5GB

635nm
520nm
červená
zelená
ANO
ANO
ANO
--ANO
ANO
-15% až + 40%
±10“ (± 2.5 mm/50 m)
55 h
40 h
hliníková - plněná dusíkem
125 x 374 mm
3.8 kg
IPX8
-20 °C až +50 °C

TP-L5G
520nm
zelená
ANO
ANO
ANO

řada TP-L5

PŘESNÉ NASTAVENÍ SKLONU
- velmi přesný, díky kontrole nastavení kruhu absolutního
enkodéru
- jednoduché a intuitivní ovládání
- usnadňuje práci, šetří náklady

40 h

BATERIE
-

* všechny technické údaje jsou vyhrazeny firmou TOPCON, 2/2015

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPCON TP-L5










ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A KVALITY

nožičky na potrubí - 200 mm
transportní pouzdro
odrazný terč - krátký
držák terče
dálkové ovládání RC-200
dobíjecí baterie BT-53Q
nabíječka AD-13
adaptér BA-2
návod k použití

nabíjecí baterie BT-53Q až pro 55 hodin práce
alkalické baterie BD-53 až pro 80 hodin práce
rychlé 6 hodinové nabíjení
možnost připojení 12V DC pro současné dobíjení baterie

RC-200 INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
-

dálkové ovládání všech funkcí laseru
SmartLine® automatické urovnání
pohotovostní mód „standby“ pro úsporu energie
mody laserového paprsku pro nastavení viditelnosti

RYCHLÉ, PŘESNÉ A DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ
TOPCON TP-L5 nabízí osvědčenou kombinaci vlastností a
technologií navržených tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky
zákazníků lépe než jakýkoliv jiný potrubní laser na trhu a to
vše s 5 letou TOPCON zárukou.
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odnímatelná baterie BT-53Q pro snadnou výměnu
SmartLine® automatické zacílení paprsku TP-L5G/A
uzamčení sklonu pro nerušenou práci
automaticky upravuje intenzitu záření paprsku vzhledem
k okolnímu světlu pro úsporu energie přístroje
automatické zacílení a uzamknutí paprsku na střed terče
v horizontální rovině, umístěného v požadovaném směru
možnost zadání spádu v % nebo ‰, automatické srovnání
zpět na 0% nebo 0‰.
robustní hliníková, vodotěsná konstrukce plněná dusíkem pro
práci v nepříznivém prostředí
gumová chrániče chrání optickou část v případě pádu
automatické urovnání s digitální volbou spádu

PROČ ZELENÝ PAPRSEK?
Snadná odpověď. Náš GreenBeam® zelený paprsek uvidíte
za každých okolností. Je totiž až čtyřikrát viditelnější než
paprsek červený. Zeleným paprskem jsou vybaveny
modely TP-L5G a TP-L5BG.

AUTOMATICKÉ CÍLENÍ NA STŘED TERČE
SmartLine® je systém automatického zacílení na střed
terče v horizontální rovině. Tato funkce je dostupná u
modelů TP-L5A, TP-L5G.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS GEODETICKÉ A STAVEBNÍ TECHNIKY
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