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Specifikationer
Laserdiode Mindre end 1 mw

Klasse / bølgelængde Klasse 2 / 635 nm

Batterier Li-Ion, 7200 mAh, 3,7 V

Batterilevetid
1 stråle -  45 timer 
2 stråle -  35 timer 
3 stråle -  25 timer

Ladetid 12 timer (30 minutters hurtig opladning  
vil give 2 timers drift med 2 stråler)

Garanti batteri 2 år

Oplader Input: 100-240V AC 190 mA 
Output: 5V DC 800 mA

Alarm hvis ude af nivellering Blinkende stråle – tre blink pr. 10 sekunder

Selvnivelleringsområde 4°  ±1° samtlige retninger

Beskyttelsesgrad IP54

Arbejdstemperatur -10 °C til 45 °C

Opbevaringstemperatur -20 °C til 60 °C

Størrelse (l x b x h) 152 x 116 x 84 mm

Vægt 0,67 kg

Medfølgende tilbehør

LT56 linjelaser

IP54

LT56 - leveringsomfang LT56-2 - leveringsomfang 
med HR220-modtager

HR220 valgfrit 
ekstra tilbehør



LT56 linjelaser

AnvendelsesområderRobust, universal linjelaser

LT56 udsender laserlys i tre 360° planer. 1 vandret 
laserlinje og 2 lodrette laserlinjer med 90° afstand 
giver samtlige referencer, der kræves til indvendig 
indretning. 

■■ Klare og tydelige laserlinjer – udvider 
arbejdsområdet og er lette at se 

■■ Lithium-ionbatterier med 25 timers driftstid – 
giver store besparelser på udgifter til batterier 
sammenlignet med alkaline batterier og er mere 
miljøvenlige

■■ Robust og holdbar - 1 m faldtest betyder, at 
LT56 stadig virker efter mindre uheld

■■ Alsidig multifunktionsholder med finjustering 
kan monteres på loftsspær, trefodsstativ, søjle 
eller lægte

■■ Kan bruges med modtager HR220 til udendørs 
arbejde over kortere afstande op til 65 m
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