
ЛАЗЕР ХЭМЖИЛТИЙН 
БАГАЖНЫ 
танилцуулга
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Техникийн үзүүлэлт

Лазер ангилал IEC 60825-1:2007 2-р зэрэг
Лазерын төрөл 635 нм
Хэмжих хүрээ 80м
Нарийвчлал ±1.0мм
Батарей 5000 хэмжилт хүртэл
Дэлгэц 3 давхар LCD
Дэлгэцийн өнгө Цагаан LED
Цахилгаан хангамж 2 x 1.5 V AAA
Ажиллах температур -10 ° aac +50 °
Жин 164гр 
Хамгаалалтын ангилал IP65
Хэмжээ  127 x 61 x 31 мм

WDM 3-12 нь өндөр нөрийвчлалтай ISO 16331-1 
стандартыг бүрэн хангасан гарт эвтэйхэн, бат 
бөх хийцтэй лазер метр юм.

Том тод дэлгэц
• Гаргацтай уншигдах байдал

Өрөөний хэмжилтийн функц

Бат бөх, гарт эвтэйхэн
• Нимгэн боловч маш хатуу материал нь доргилтоос 

маш сайн хамгаална.

IP65 (тоос шороо болон усны цацалтаас 
хамгаалагдсан)

Хэмжилт эхлэх цэг нь урд хошуу, хойд тал болон 
хөл холбох цэгээс эхэлнэ.

Хөл суулгах холболт

Функц-ууд

Талбай хэмжих
Эзлэхүүн хэмжих
Өрөөний хэмжилт
Пифагор хэмжилт
Цаг тохируулж хэмжилт хийх
Сүүлийн 10 хэмжилтийг санах ой 
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Техникийн үзүүлэлт

Нарийвчлал ±1.0мм
Хэмжих хүрээ 200м
Өнцөг хэмжих мэдрэгч 360°
Камерийн татах 4х
Батарей 5000 хэмжилт хүртэл
Санах ой 30 хэмжилт
Мэдээлэл солилцох Блютүүт
Цахилгаан хангамж 2 x 1.5 V AAA
Хөлний оролт 1/4 ”
Жин 198гр 
Хамгаалалтын ангилал IP54
Хэмжээ  143x 58 x 29 мм

Iphone болон Ipad руу 
хэмжилтийн мэдээллийг 
влютүүтээр дамжуулах 
боломжтой.

WDM 8-14 нь ISO 16331-1 
стандартуудын шаардлагыг 
бүрэн хангасан өндөр 
нөрийвчлалтай ухаалаг лазер 
метр юм.

Өдрийн хурц нартайд ч өндөр 
нарийвчлалтайгаар хэмжилт 
хийх боломжтой.
Өөртөө камертай учир лазер тусаж 
буй цэгийг олоход маш хялбар.

Лазер тусаж буй цэгийг 
камераар 4 дахин ойртуулж 
харах боломжтой

Өнцөг мэдрэгч нь өндөр 
нарийвчлалтайгаар хэмжилт 
хийх боломжийг өгдөг.

Тоос шороо болон усны 
цацралтаас хамгаалагдсан

Функц-ууд

• Хамгийн их болон ойр цэгийг 
олох

• Талбай болон эзлэхүүн хэмжих
• Трапец хэмжилт
• Пифагор хэмжилт
• Өнцөг хэмжих
• Нэмэх хасах
• Сүүлийн 30 хэмжилтийг санах 

ойтой
• Өөртөө тооны машинтай
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CLL 11

Техникийн үзүүлэлт
Тусгал Ойролцоогоор 15 м 

Тусгал лазер хүлээн 
авагчтай

30 м ээс их

Нарийвчлал 2 мм/10м
Тусгалын хазайлт 180°
Лазер тусгалын тоо 2
Өөрөө тэгшрэх градус 4°

Лазерын ангилал 635нм 2
Хамгаалалтын ангилал IP54

Ажиллах температур -10 ° aac +40 °
Жин 370гр 

Хөлний холболт 1/4 ”
Хэмжээ  108 x 115 x 76 мм

Дагалдах бараанууд
Нэр Код

Суурь 5709 300 001
Хамгаалалтын гэр 5709 300 002

АА 1,5 V батарей 082702

Тод лазерын тусгал

Лазерын тусгалын тэгшийг өөрөө тохируулдаг 
бөгөөд энэ нь ажлыг маш их хөнгөвчилдөг.

Аль ч тусгалыг зөвхөн нэгхэн товчлуураар 
асааж унтраана.

Тусгалуудыг түгжих боломжтой ингэснээр 
тэгш усыг ямар ч налуу байрлалд байрлуулж 
болно.

Өөртөө маш хүчтэй соронзонтой суурьтай. 
Тэгш усыг төмөр гадаргууд шууд байрлуулах 
боломжтой.

Тусгалын тэгш байдал алдагдахад лазерын 
тусгал анивчиж хэрэглэгчид мэдээ өгнө.

Лазерын тэгшийг өөрөө тааруулдаг тод 
тусгалтай лазер тэгш ус.

Нэмэлт бараа
Бар. код: 0714 64 425



Illustrated with plastic case

PLL 11

Техникийн үзүүлэлт
Лазерын ангилал IEC 60825-1:2007 2-р ангилал

Лазерын төрөл 635 нм
Тусгал хүлээн авагчгүй 15м/ хүлээн 

авагчтай 30м
Нарийвчлал ± 1.5 mm
Өөрөө тусгалаа тэгшлэх 4° ± 0,5°
Цэгэн тусгалны нарийвчлал ± 1.5 mm

Цахилгаан тэжээл 4 x 1.5V AA
Хамгаалалтын ангилал IP54

Ажиллах температур -10 ° aac +40 °
Жин 485гр 

Хөлний холболт 5/8 ”
Хэмжээ  108 x 115 x 76 мм

Дагалдах бараа
Суурь 5709 300 220

Батарей 4 ширхэг 082702

Лазерын бай 5709 300 102
Цүнх 5709 300 002
Хэрэглэх заавар ном х

Нэмэлт хэрэгсэлүүд
Лазер хүлээн авагч 5709 300 010 

Хөл 5/8” 0714 649 13
Хөл 1/4” 0714 649 210 

Урагшаа босоо болон хөндлөн 2 шугаман, 
дээшээ, доошоо болон хоёр хажуу талруу 4 
цэгэн тусгалтай.

Маш тод цэгэн болон шугаман лазерын 
тусгалууд.

Лазерын тусгалын тэгшийг өөрөө тохируулдаг 
бөгөөд энэ нь ажлыг маш их хөнгөвчилдөг.

Цэгэн болон шугаман лазер тусгалуудыг 
зөвхөн нэг товчлууруудаар асааж унтраадаг.

Тусгалын тэгш байдал алдагдахад лазерын 
тусгал анивчиж хэрэглэгчид мэдээ өгнө.

Өөртөө маш хүчтэй соронзонтой суурьтай. 
Тэгш усыг төмөр гадаргууд шууд байрлуулах 
боломжтой.

Тусгалуудыг түгжих боломжтой ингэснээр 
тэгш усыг ямар ч налуу байрлалд байрлуулж 
болно.

Тод лазерын тусгалтай гадна болон дотор 
хэрэглэгдэх цэгэн болон шугаман лазер тэгш 
ус
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Гадаа мөн дотор хэрэглээнд зориулагдсан 
босоо болон хөндлөн эргэлтэд лазер тэгш ус. 

Шилэн ширхгээр тусгайлан хатууруулсан 
гадар нь RL5-14 - г барилгын талбайд 
хэрэглэхэд тохиромжтой болгож өгдөг.

Хэрэглэхэд маш хялбар мөн бат бөх. 

ISO 17123-6 стандартын шаардлагуудыг бүрэн 
хангасан бөгөөд цаг агаарын хүнд нөхцөлд ч 
өндөр нарийвчлалтайгаар ажиллана.

Удирдлагаараа лазерын тусгалуудыг хол 
зайнаас удирдана.

Li-ion цэнэглэдэг батарейтай.

Хөндлөн болон босоо тусгалтай.

Хэдхэн секундийн дотор лазерын тусгалаа 
тэгшилдэг. Энэ нь хэрэглэгчийн цагийг маш их 
хэмнэх бөгөөд цаг агаарын байдлаас болон 
бусад шалтгаанаас болж буруу хэмжилт хийх 
магадлалыг багасгадаг. 

Ус болон тоос шорооноос бүрэн 
хамгаалалттай.
IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалттай.

Техникийн үзүүлэлт
Лазерын ангилал 2-р ангилал

Тусгал 600 м хүртэл
Нарийвчлал 0.75 мм/10м
Өөрөө тусгалаа тэгшлэх 6 гадуст
Хамгаалалтын ангилал IP 67
Цэнэглэдэг батарей төрөл NiMH

Ажиллах температур -20 ° aac +50 °

Дагалдах бараанууд



Гадаа хэрэглээний зориулалтаар тусгайлан 
бүтээгдсэн эргэлтэд лазер тэгш ус. 

Шилэн ширхгээр тусгайлан хатууруулсан 
гадар нь RL2-14 - г барилгын талбайд 
хэрэглэхэд тохиромжтой болгож өгдөг.

Хэрэглэхэд маш хялбар мөн бат бөх. 

ISO 17123-7 стандартын шаардлагуудыг бүрэн 
хангасан бөгөөд цаг агаарын хүнд нөхцөлд ч 
өндөр нарийвчлалтайгаар ажиллана.

Хэдхэн секундийн дотор лазерын тусгалаа 
тэгшилдэг. Энэ нь хэрэглэгчийн цагийг маш их 
хэмнэх бөгөөд цаг агаарын байдлаас болон 
бусад шалтгаанаас болж буруу хэмжилт хийх 
магадлалыг багасгадаг. 

Ус болон тоос шорооноос бүрэн 
хамгаалалттай.
IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалттай.

Wurth Alkaline батарейгаар ойролцоогоор 60 
цаг ажиллана.

RL2-14 

Техникийн үзүүлэлт
Лазерын ангилал 2-р ангилал

Тусгал 400 м хүртэл
Нарийвчлал 1 мм/10м
Өөрөө тусгалаа тэгшлэх 5 гадуст
Хамгаалалтын ангилал IP 67
Батарей төрөл Alkaline
Батарейн тоо 4 ширхэг
Ажиллах температур -10 ° aac +50 °



5/8 ЛАЗЕРЫН ХӨЛ   урт - 95-269см
Бар. код. 0714 649 303

5/8 ЛАЗЕРЫН ХӨЛ   урт - 90-170см
Бар. код. 0714 649 302

1/4 ЛАЗЕРЫН ХӨЛ   урт - 63,5-170cm 
Бар. код. 0714 649 210

5/8 РЭК
Бар. код. 0714 64 425



Тод тусгалтай сайн чанарын шалны лазер.  

4 талруу 90° тэй 4, нэмэлт голын 1 лазер 
тусгалтай.

Хэрэглэхэд маш хялбар зөвхөн 1 товчлуур л 
ашиглана.

IP 55 хамгаалалттай
Тоос шороо болон чийгний хамгаалалт

Хэрэглэх 

Гол товчлуурыг 1 дархад : урд талаас 90° - тай 2 
тусгал 

Гол товчлуурыг 2 дархад : голоос 45° - тай 1 
тусгал

Гол товчлуурыг 3 дархад: араас 90° - тай 2 тусгал 

Гол товчлуурыг 4 дархад: Лазер унтарна

Техникийн үзүүлэлт
Лазерын ангилал 2М 

Нарийвчлал 1 мм/м
Хэмжээ 115мм х 76мм х 108мм
Өөрөө тусгалаа тэгшлэх 4 гадуст
Хамгаалалтын ангилал IP 54
Батарей төрөл Alkaline

Ажиллах температур -20 ° aac +50 °

FLL 13
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Шугаман болон эргэлддэг лазерт хэрэглэгдэх 
универсал лазер хүлээн авагч. 

Ямар нэгэн тохиргоо хийх шаардлагагүй.

Хол зайд хүлээн авах боломжтой
• Шугаман лазер тусгал 120 м хүртэл
• Эргэлтэд лазер тусгал 400 м хүртэл

Ус болон тоос шорооноос бүрэн 
хамгаалалттай.
IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалттай.

Хамгийн анхны лазерын тусгалаас л эхлэн 
хүлээн авч эхлэнэ. 

Урд ардаа өндөр нарийвчлалтай LED болон LCD 
дэлгэцтэй.

Ар талдаа соронзонтой бөгөөд металл 
гадаргууд шууд байрлуулах боломжтой.

Техникийн үзүүлэлт
Хамгийн бага ажиллах зай 60м

Дэлгэц LED LCD
Хамгаалалтын ангилал IP67
Батарей 50 цаг
Батарейн төрөл NiCd
Ажиллах температур -10 ° aac +40 °

Нэмэлт бараа
Бар. код: 0714 64 425
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Миллиметрийн үзүүлэгчтэй, маш өндөр 
нарийвчлалтай лазер хүлээн авагч. 

600-м хүртэлх зайд лазер хүлээн авах 
боломжтой.
Бүх төрлийн барилгын талбайд ажиллах боломжтой. 

Лазерын тусгалын түвшний тохиргоо 
RL5-14 төхөөрөмжийг радио холбоогоор удирдах 
боломжтой.

Ус болон тоос шорооноос бүрэн 
хамгаалалттай.
IP 67 зэрэглэлийн хамгаалалттай.

Лазерын тусгалыг маш хурдан танина.
Том лазер хүлээн авах дэлгэцтэй.

Тусгалыг хүлээн авах мэдрэмжийн 5 түвшний 
тохиргоотой
Төхөөрөмжийг тэгш байдал шалгах багажаар давхар 
ашиглаж болно.

Дэлгэцийн уншигдах байдал маш сайн.
Урд болон ардаа 2 LCD дэлгэцтэй.

LR5-14 

Техникийн үзүүлэлт
Лазер хүлээн авах хэмжээ 600м

Дэлгэц LED LCD
Хамгаалалтын ангилал IP67
Батарей 50 цаг
Батарейн төрөл AlMn
Ажиллах температур -10 ° aac +40 °



 Дэлхийн 84 оронд 

Кэй эйч апартмэнтс,Чингисийн өргөн чөлөө
Улаанбаатар 

Утас: +976 - 7611 7940
Е-майл:  Info@wuerthmongolia.com
Вэб сайт: www.wuerthmongolia.com

Вюрт групп нь 84 оронд 400 орчим салбар компанитай


