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WATERPAS STELLEN MET

DIGITAAL
DISPLAY
VEELZIJDIG BRUIKBAAR
GEWOON DOOR EENMANSBEDIENING
RECHTSTREEKS AFLEZEN VAN DE
HOOGTEAFWIJKING DOOR DIGITAAL DISPLAY
UITBREIDING VAN DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN DOOR ACCESSOIRES
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VEELZIJDIGE TOEPASSING & EENVOUDIGE HANTERING
Probleemloze opmeting van effenheden en hellin
gen, meterbreuken, waterpassingen en controle
metingen aan wandtegenzijden, tussen greppels
en dwarsbalken en ook over hindernissen ook
zonder optische verbinding.
Het eenmanssysteem is door haar ruime waaier aan gebruiksmogelijkheden ideaal voor handwerksmannen en
ingenieurs:
Vloerenbouw
Droogbouw en timmerwerk
Bestendigheidregistratie, reconstructie
Terrassenbouw en trappenbouw
Kwaliteitscontroles en opleveringen
Leggen van tegels
Bandinstallaties en leggen van kanalen
Opmeten van hellingen
Inrichting van aftimmering en betonbekledingen
Uitlijning van plafondroosters en -vloeren
Boor- en doorbraakwerken
Gevelbouw
nivcomp vereenvoudigt in tal van gevallen de waterpassingen en levert optimale resultaten.

Eenvoudig waterpas stellen door bediening via één toets
(typische gebruik van het handmatige toestel)

Efficiënt waterpas stellen door:
Onmiddellijke weergave van de relatieve hoogte
Bediening via één toets
Eenvoudige slanghantering
Het apparaat bestaat uit een compacte slangtrommel
met afzinkbare draaikrukken, een speciale slang en het
handmatige toestel met display en één toets. De in het
handmatige toestel geïntegreerde exact metende module
meet het drukverschil van de vloeistof tussen trommel
en handmatig toestel.
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ESSENTIELE VOORDELEN

NIEUW

Droogbouw en timmerwerk
(typische gebruik van het handmatige toestel)

Typische nauwkeurigheid van ± 2 mm over de
volledige reikwijdte van maximaal 48 m
Met de hand kalibreerbare niveauweergave
Eenvoudige zelfcontrole
Geen instelling of statief noodzakelijk
Tastverlenging en hechtmagneet (optioneel)
De geringe nood aan energie laat maandenlange
waterpaswerking per batterij toe
Het vloeistofsysteem is nagenoeg verliesvrij en
vereist geen onderhoud
Het nieuwe nivcomp-gamma verenigt een zeer
robuust design met nieuw functioneel comfort (intelligente flashindicator, »Hold«-functie, bescherming tegen druipend water)

Taststangelement bij het waterpas stellen van een plafondbetimmering
(spilaanpassing met één hand)

2,5 m
(4 m*)

2,5 m
(4 m*)

48 m

HORIZONTAAL
EN VERTICAAL
WERKTERREIN
*) Meten met toebehoren

