
 

 

 

 

 

TruPulse 200B – ręczny dalmierz laserowy o wszechstronnym 

zastosowaniu 
 

 

 

Ręczny dalmierz TruPulse 200B to bardzo proste 

w użyciu narzędzie w formie lunety 

z   wbudowanym dalmierzem laserowym, 

idealnie przystosowane do pracy w  terenie. 

 

 

 

Szybki i prosty pomiar 

 

Pełna obsługa TruPulse 200B jest możliwa przy 

użyciu zaledwie trzech przycisków, a pomiar 

odległości odbywa się niezwykle szybko. 

Wystarczy wycelować lunetą w odpowiedni obiekt 

(w czym pomaga umieszczony w niej krzyż celowniczy), a następnie nacisnąć przycisk wyzwalacza. 

Wynik zostanie wyświetlony na wbudowanym w lunetę ekranie LCD. Pomierzona odległość 

podawana jest z dokładnością 30 cm lub 1 m – w zależności od warunków obserwacji oraz 

odległości i jasności celu. Użytkownik na  bieżąco otrzymuje informacje o uzyskanej precyzji 

pomiarów. Przy sprzyjających warunkach zasięg dalmierza sięga 1200 m, natomiast w przypadku 

wykonywania obserwacji do celów rozpraszających falę laserową (np. drzew lub zarośli) wynosi on 

ok. 500 m. 

 

 

 

Szerokie spektrum zastosowań 

 

Oprócz laserowego pomiaru odległości, wbudowany inklinometr o dokładności 0,25 stopnia 

pozwala na pomiar: 
 

− odległości skośnej, 

− nachylenia osi celowej, 

− odległości poziomej, 

− przewyższenia, 

− wysokości odległego obiektu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

W terenie bardzo rzadko natrafisz na idealne warunki pomiarowe. Przedmiot pomiaru zazwyczaj 

znajduje się w sąsiedztwie innych obiektów, a czasem bywa nawet przez nie częściowo zasłonięty. 

Z dalmierzem TruPulse zawsze masz pewność, że uzyskany wynik dotyczy wybranego przez Ciebie 

obiektu. 

 

W zależności od potrzeb, TruPulse 200 B realizuje pięć różnych trybów pomiarowych: 
 

• standardowy, 

• ciągły, 

• do najbliższego obiektu, 

• do najdalszego obiektu, 

• do folii odblaskowej. 

 

 

 

Komunikacja z innymi urządzeniami 

 

Zarejestrowane przez TruPulse 200 odległości mogą zostać automatycznie przesłane do innego 

urządzenia – na przykład komputera lub odbiornika GPS MobileMapper. Dalmierz umożliwia 

również wyzwolenie pomiaru z poziomu innego urządzenia. Komunikacja odbywa się 

bezprzewodowo przez Bluetooth lub przy pomocy kabla i portu szeregowego RS-232. 

 

 

 

Specyfikacja techniczna 

 

− wymiary: 12 cm x 5 cm x 9 cm 

− waga: 220 g 

− komunikacja: RS-232, Bluetooth 

− zasilanie: 2 baterie AA 

− klasa lasera: 1 FDA (bezpieczny) 

− wytrzymałość: NEMA 3, IP54 

− temperatura pracy: od -20 do +60 °C 

− powiększenie lunety: 7x 

− wbudowany wyświetlacz LCD 

− mocowanie statywu: 0,25 cala – 20, gwint żeński 

− zasięg: do 1200 m 

− dokładność pomiaru odległości: do 30 cm 

− dokładność inklinometru: do 0,25° 

 


