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Dalmierze laserowe Fluke 
424D, 419D i 414D

Sieci elektryczne Układ serwerowniDuże odległości

Konfiguracja sprzętu

Wentylacja

Sieci elektryczne
• pomiar długości przewodów
• pomiar długości przewodników
• odległość do słupa elektrycznego
• lokalizacje oraz odległości między 

punktami świetlnymi
• lokalizacje skrzynek zasilających

Gospodarowanie powierzchnią 
(zakładu)
• rozmieszczenie urządzeń
• rury/wyloty/wentylacja
• instalacje urządzeń
• rozmieszczenie oraz instalacja 

przewodów

Instalacje HVAC
• wentylacja oraz dukty kablowe
• umiejscowienie urządzeń
• obliczenia objętości powietrza
• rury z gorącą/zimną wodą
• długość przewodników
• wymiary kanałów

Zajmowana przestrzeń
• układ przestrzenny
• odległości między punktami 

świetlnymi
• rozkład pomieszczeń
• rozkład serwerowni

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:  
www.fluke.com/distance

Profesjonalne dalmierze 
laserowe Fluke sprawdzają się  
w wielu zastosowaniach . . .
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50 m

Profesjonalny przyrząd Fluke do 
laserowych pomiarów odległości

Fluke 414D
Mierz aż do 50 m, zmniejszając błędy, 
oszczędzając czas i pieniądze

Funkcje modelu 414D:
• redukcja błędów szacowania pozwala 

oszczędzić czas i pieniądze
• najbardziej zaawansowana technologia 

laserowa do pomiarów odległości
• błyskawiczny pomiar tylko jednym przyciskiem
• proste celowanie jasną wiązką lasera
• szybkie obliczanie pól powierzchni (w metrach 

kwadratowych) i objętości
• łatwe odejmowanie i dodawanie wyników 

pomiarów
• wydłużony czas pracy 

baterii dzięki funkcji 
autowyłączania

• obliczenia w oparciu 
o wzór Pitagorasa, 
umożliwiające 
pośrednie ustalenie 
odległości na podstawie 
wyników dwóch innych 
pomiarów

• Pokrowiec z logo firmy 
Fluke

• 3-letnia gwarancja

Zaawansowany, profesjonalny przyrząd do 
pomiarów odległości

Fluke 419D
Natychmiastowy pomiar odległości do 80 m 
dzięki wielu rozszerzonym funkcjom

Wszystkie funkcje modelu 414D ORAZ:
• lepszy odczyt z podświetlanego ekranu
• pomiary aż do 80 m
• zaawansowane obliczenia w oparciu o 

twierdzenie Pitagorasa, umożliwiające pomiary 
odległości na podstawie trzech innych pomiarów

• dźwięki klawiatury
• Zapis 20 ostatnich wyników pomiarów w celu 

szybkiego odczytu wcześniejszych odległości
• Obudowa IP54 stanowi zaawansowane 

zabezpieczenie 
przed czynnikami 
środowiskowymi 
(bryzgoszczelna oraz 
pyłoszczelna)

• Przyrząd można 
zamontować na statywie, 
co ułatwia pomiary 
dużych odległości

• Funkcja tyczenia 
do zaznaczania 
powtarzających się 
odległości.

Najnowszy dalmierz laserowy Fluke 

Fluke 424D
Bogate w funkcje dalmierze mierzą do 
100 m

Wszystkie funkcje modeli 414D i 419D ORAZ:
• czujnik odchylenia dla pomiarów w trudno 

dostępnych obszarach
• kompas z funkcją wskazania kierunku w trakcie 

pomiaru odległości
• automatyczna korekcja punktu końcowego: 

w trakcie pomiaru od krawędzi lub narożnika 
wbudowany czujnik wykrywa położenie 
wspornika i automatycznie zmienia punkt 
odniesienia

• pomiary aż do 100 m

Parametry techniczne
Zasięg z płytką celowniczą Leica 
GZM26

50 m

Dokładność pomiarów ± 2,0 mm

Klasa lasera II

Automatyczne wyłączanie się 
lasera/zasilania

90 s/180 s

Ciągłość pomiaru Tak

Czas pracy akumulatora 3000 pomiarów

Zakres temperatur pracy od 0°C do +40 °C

Akumulatory 2 AAA

Dane techniczne
Zasięg z płytką celowniczą Leica 
GZM26

80 m 

Dokładność pomiarów ± 1,0 mm 

Klasa lasera II

Automatyczne wyłączanie się 
lasera/zasilania

90 s/180 s

Ciągłość pomiaru Tak

Czas pracy akumulatora 5000 pomiarów

Zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C

Akumulatory 2 AAA

Parametry techniczne
Zasięg z płytką celowniczą Leica 
GZM26

100 m

Dokładność pomiarów ± 1,0 mm 

Klasa lasera II

Automatyczne wyłączanie się 
lasera/zasilania

90 s/180 s

Ciągłość pomiaru Tak

Czas pracy akumulatora 5000 pomiarów

Zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C

Akumulatory 2 AAA

WYBIERZ OBIEKT, 
NACIŚNIJ PRZYCISK  

I ZMIERZ ODLEGŁOŚĆ

80 m

100 m

TO TAKIE 
PROSTE!


