
Bygglaser
topoMAT IPX5 och NAUTILUS IPX7
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lerande!



LASER – Nivel ler ingsteknik

topoMAT IPX5 … en ”Allround” bygglaser

Med ett rotationslaserset arbetar
man rationellt och säkert i alla
förhållanden. Ute och inne – vid
anläggningsarbeten, husbyggen,
Installationer mm. Idealisk när
det krävs tidsbesparande arbete
med hög kvalitet.

topoMAT är ett allsidigt niveller-
ingssystem som klarar många
olika uppgifter: infraröd fjärr-
kontroll, handmottagare, div.
hållare och tillbehör. Bland förde-
larna kan nämnas dess självni-
velleringsfunktion, möjligheten
till fjärrbetjäning och automatisk
laserstopp vid stötar och andra
positionsändringar.

Den största fördel är dock:
Att topoMAT, rotationslaser-
system, i motsatts till andra 
nivelleringslasers, kan 
betjänas av en enda person!

Precision och säkerhet:

Som ett resultat av självniveller-
ings automatiken med en 
noggrannhet på + 0,2mm/m och
automatisk laserstopp vid stötar
och andra positionsrubbningar.

Laserfunkt ioner:

■ Rotation med 600, 300 och
100 varv per minut. Den optimala
hastigheten väljs efter behov
och uppgiftens art.

■ Linje – med inställning av 
15º, 30º och 45º graders synliga
linjer av olika längd, speciellt 
användbart inomhus.

■ Punkt/linje åt höger eller
vänster, antingen långsam eller
snabb visning av punkter eller
linje. Funktionen kan ställas in
direkt på lasern eller via fjärr-
kontrollen.

■ Ger alltid en rät vinkel på grund
av ett fast inbyggt vinkelprisma.

Infraröd fjärrkontroll 
med lång räckvidd 
för alla laser-
funktioner

Automatisk
själv-
nivel ler ing:
Endast en grövre
inställning krävs
med hjälp av en 
inbyggd libell.
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ESP – Elektroniskt Säkerhets
Program:
■ Automatiskt laserstopp 
vid stötar och andra positions-
ändringar

ESP

Med hjälp av den
elektroniska inklino-
metern avläser man
snabbt och enkelt
vinklar mellan 0º och
90º. Instrumentet 
är avtagbart och kan
användas separat.
TopoMAT kan 
också får utan 
inklinometer.

RSP ”Servicepaket”
■ 3 års garanti
■ Första inspektionen 
är gratis
■ Snabb hjälp vid ev. fel

Spolsäker enligt
klass IP55



Vågrät projektion Lodrät projektion

Lodstråle 90º graders vinkel

Punkt projektion Mäter lutningen

Linje projektion

Komplet t  rotat ionslaserset  
i  prakt isk,  robust  
t ransport-väska,  innehål ler :
• Rotationslaser topoMAT IPX5
• Fjärrkontroll
• Handmottagare
• Vägghållare
• Hållare för teleskopstav
• Väderskyddande huva
• Instruktionsbok med bilder
Set-artikelnummer 648 02N SET
(Inkl inclinometer, inkl batterier)
Set-artikelnummer 648 02B SET
(Exkl inclinometer, inkl batterier)

Rotationslaser
Lasertyp Röd diodlaser, våglängd 635 nm, 

utgångseffekt < 1mW, laserklass 2
Självnivelleringsområde ca. + 4º motsvarar ca. + 6%
Nivelleringsnoggrannhet + 0,2 mm/m
Nivelleringstid I regel < 30 sek.
Laser räckvidd 300 m i diameter, med detektor
Varvtal 600/300/100 varv per minut
Linjer Scannerfunktion med15º, 30º och 45º spridning
Punkt/linje Kan fjärrstyras, långsamt och snabbt till vänster och höger
Strömförsörjning Batterier 3 x 1,5 volt LR20
Driftslängd ca. 70 timmar
Skyddsklass Spolsäger enligt IP55
Stativmontering 5/8” trebent byggstativ
Mått ca. 200 x 200 x 250 mm
Vikt 2,3 kg

Fjärrkontroll
Räckvidd Upp till 50m beroende på position av mottagaren
Strömförsörjning Batteri 6V block 6 LR61
Driftslängd Beroende på användningsgraden

Mottagare
Räckvidd ca. 150 meter
Skyddsklass Vattentät IP67 
Strömförsörjning 2 x 1,5 V Mignon, AA, LR6
Driftslängd Beroende på användningsgraden

Handmottagare med
fotodiod möjl iggör  et t
funkt ionssäkert  arbete
på avstånd upp t i l l  
150 m.
• Akustisk och optisk 
mottagarsignal.
• LCD-display på framsidan för
enkel och praktisk avläsning.

Tekniska data

Och al l t  det  här  kan den…

Arbeta med strålen

Ingen t idskrävande
ombyggnad
Snabb och steglös omställning
från våg till lod med hjälp av en
90º, låsbar, tippfunktion

Mottagaren 
är vattentät
enligt IP67



NAUTILUS IPX bygglaser …den proffesionella lösningen vid horisontell 
nivellering

LASER – Nivel ler ingsteknik

NAUTILUS
vet inte vad ”dåligt väder” är

NAUTILUS
används under de mest 
krävande förhållandena på 
byggarbetsplatsen

NAUTILUS
ställ upp, slå på och starta
(allt med en kontroll)

NAUTILUS
robust, säker och precis med
EPS (Elektroniskt Säkerhets
Program)

NAUTILUS, 
RSP ”Servicepaket”

BMI lämnar dig inte i sticket,
detta ingår :
■ 3 års garanti
■ Första inspektionen är gratis
■ Snabb hjälp vid ev. fel

Tekniska data:

NAUTILUS
■ Lasertyp:
Röd diodlaser, våglängd 650 nm
■ Utgångseffekt: 
< 1 mW, laserklass 2
■ Självnivelleringsområde:
ca. + 4º motsvarande + 6%
■ Nivelleringsnoggrannhet:
± 2,6 mm / 30 m
■ Arbetstemperatur:
Från -10º till +50º C
■ Nivelleringstid: 
I regel < 30 sek.
■ Räckvidd: 
300 mØ med mottagare
■ Varvtal: 
600 varv / minut

ESP – Elektroniskt Säkerhets
Program:
■ Automatiskt laserstopp 
vid stötar och andra 
positionsändringar

RSP ”Servicepaket”
■ 3 års garanti
■ Första inspektionen är gratis
■ Snabb hjälp vid ev. fel Stötsäker tack vare en kraftig,

absorberande gummikant

Robust aluminiumhus
ESP

Vattentät 
enligt IP67

Ackumulator set (Ni-MH)

Komplet t  systemset  
i  prakt isk  väska:
■ NAUTILUS IPX7
■ Mottagare med hållare för
mätstav
■ Batteriladdare
■ Instruktionsbok
■ Ackumulator set (Ni-MH) 
och batterier till mottagaren
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Vattentät 
enligt IP67

■ Strömförsörjning: Nät och
Ackumulatorbatteri (Ni-MH) 
4 x 1,2V storlek A, LR14
■ Driftslängd: 70 timmar
■ Skyddsklass: Vattentät IP67
■ Stativmontering: 5/8” trebent
byggstativ
■ Mått: 
ca. 170 x 170 x 220 mm
■ Vikt: 2,5 kg

Mottagare 

■ Räckvidd: 150 m
■ Skyddsklass: Vattentät IP67
■ Strömförsörjning: 
2 x 1,5 V Mignon, AA, LR6
■ Driftslängd: Beroende 
på användningsgraden

Art ikelnummer:

648 03 AH SET
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A. Keller GmbH
BMI-MESSZEUGE
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