


SPECYFIKACJA

Seria AT-B

AT-B2 AT-B3A AT-B4A
Luneta
D o 215 mm 214 mm
Powi szenie 32 x 28x 24x

nica 42 mm 36 mm
Ro ielczo 3" 3.5” 4”

1°20' 1°25’
Minimalna o a 0.2 m

az
 ( m  iwelac i)

Bez mi u 0.7 mm 1.5 mm 2.0 mm 
Z m e m 0.5 mm 
Kompensato

p
0.3” 0.5"

Za  p ac ±15'
a

10' / 2 mm
Ko o po we

nica 103 mm 99 mm
a

ci IPX6
t p -20 o +50ºC

a 130 x 215 x 140 mm 122 x 214 x 140 mm
a 1.85 1.5 

Standardowe wyposażenie/akcesoria opcjonalne
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(AT-B2)
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(AT-B2/3A)
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(AT-B2/3A)

•
•
•
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Jakość marki Topcon

Testy sprawdzające wodo-
szczelność(IPX6)

Badanie odporności na 
działanie temperatury 

 AT-B 
 w 

 - 

Test trwałości

32 mm

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 22
tel. (22) 632 91 40
faks (22) 862 43 09
warszawa@tpi.com.pl

80-874 Gdańsk 
ul. Na stoku 53/55
tel./faks (58) 320 83 23

gdansk@tpi.com.pl

51-162 Wrocław 
al. T. Boya-Żeleńskiego 69 e
tel./faks (71) 325 25 15

wroclaw@tpi.com.pl

 60-577 Poznań 
ul. J.H. Dąbrowskiego 136
tel./faks (61) 665 81 71

poznan@tpi.com.pl

  www.tpi.com.pl   rozwiązania pomiarowe

 30-703 Kraków 
ul. J. Dekerta 18
tel./faks (12) 411 01 48

krakow@tpi.com.pl

Firma Topcon produkując sprzęt, poddaje go 
ekstremalnym testom, takim jak działanie 
zmiennej temperatury, wpływ wilgoci, wibracje 
i upadki - dokładnie takim jakie możemy spotkać 
na budowie. Testy te służą certy�kacji produk-
tów, dając użytkownikom pewność pracy na 
długie lata. Seria AT-B posiada także najwyższą 
wydajność i trwałość spośród wyprodukowanych 
do tej pory niwelatorów optycznych Topcon.

Sprzęt na każdą pogodę
Klasa odporności IPX6 poświadcza możliwość 
korzystania ze sprzętu nawet w trudnych warunkach na 
budowie. Szczelna obudowa wytrzymuje napór silnego 
strumienia wody ze wszystkich stron, np. podczas 
ulewnego deszczu. Dobre uszczelnienie obudowy 
chroni elementy optyczne, eliminuje efekty zaparowa-
nia i gwarantuje możliwość pracy w każdych 
warunkach.

20cm - minimalna ogniskowa
Niwelatory serii AT-B umożliwiają pomiary już w 
odległości 20cm od łaty teleskopowej. Funkcja ta 
znacznie ułatwia prace w pomieszczeniach 
zamkniętych.

Odkładanie kąta, koło poziome
Czytelna podziałka koła poziomego, pozwala 
odczytywać wartości kątów (w zależności od modelu 
w stopniach lub gradach).

Szybki, stabilny i trwały kompensator
Kompensator magnetyczny serii AT-B posiada cztery 
cięgna wykonane z metalu o bardzo wysokiej wytrzyma-
łości. Materiał ten charakteryzuje się minimalnym 
współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, zapewniając 
wysoką trwałość, a w konsekwencji precyzję pomiarów. 
Sprzęt szybko poziomuje się i stabilizuje obraz w lunecie, 
zapewniając poprawne odczyty nawet w pobliżu maszyn 
budowlanych generujących drgania.

N
K
I
P

P

Ś
O
I
K


	ulotka_at-b_v 5
	ulotka_seria_at-b-2

