
www.adainstruments.com 

 
Лазерно измервателно оборудване / Лазерни ролетки 

16

COSMO mini 

Лазерна ролетка 
Лазерната ролетка ADA COSMO MINI е удобен и 
компактен модел с оптимален брой функции за 
измерване и изчисления. Тя е предназначена за 
измерване на разстояния до 30 метра при затворени 
помещения или навън. Допустимото отклонение е +- 
3,0 милиметра.Изключително опростена клавиатура от 
3 бутона. Първият – включване и преминаване в режим 
на работа. Вторият – за избор на функция: изчисление 
на площ, обем, измерване по Питагоровата теорема с 
индексиране само на две точки за труднодостъпни 
места. Третият – нулиране и изключване.Въпреки 
опростеността и малкия размер, ADA COSMO Mini е 
достатъчна за изпълнение на най-необходимите 
измервания – площ и обем. Труднодостъпни точки, 
като измервания на високи обекти или измервания 
през прегради, вече можете да направите по 
Питагоровата теорема.Автоматично изключване. При 
бездействие, осветлението на екрана се изключва 
автоматично след 60 секунди. След изтичането на 180 
секунди, се изключва и ролетката.Ясни символи на 
дисплея. Двуредов дисплей с постоянно осветление 
прави работата удобна при всякаква степен на околна 
светлина. В долния край на дисплея, с големи цифри, 
е резултатът от измерването, а в горния – с по-малък 
размер, е резултатът от предходното измерване. 
Благодарение на своята ергономичност и компактност, 
както и на гумените протектори, уредът удобно ляга в 
ръката. Теглото е само 120 грама и се побира във 
всеки джоб. Повишена защита на удара при падане. 
Защита от вода и прах: IP54. 
Лазерната ролетка ADA COSMO MINI е отличен избор 
при работа в затворени помещения и навън. Тя е 
достоен заместник на обикновената рулетка в 
ежедневието ви. 

Технически характеристики COSMO mini 

Работен диапазон, м 0.05 до 30 
Точност, мм ±3.0 
Клас /дължина на вълните,нм / мощност, мВт 2 / 635 / <1 
Влагоустойчивост IP 54 
Работна температура, °С -0...+40
Захранване /V 2хААА /1.5 
Тегло, кг. 0,12 
Размери, мм 108х38х29 

Функции COSMO mini 

Площ, обем да 
Непрекъснати измервания да 
Автоматично отключване да 
Подсветка на екрана да 
Изчисления по Питагорова теорема да 

Базова окомплектовка COSMO mini 
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