
Elektronický teodolit Nivel System DT-2L je presný 2-sekundový merací prístroj s laserovým 

bodom, vďaka ktorému je možné ľahko a rýchlo určiť smer, uhol alebo sklon. Je to jeden z 

najdôležitejších meracích prístrojov na stavenisku, ktorý disponuje pomerne robustnou 

konštrukciou. DT-2L sa môže pýšiť dvoma displejmi, ktoré zvyšujú komfort práce a 

jednoosovým kompenzátorom, umožňujúcim prácu na nestabilnom teréne bez nutnosti stálej 

kontroly presnosti nivelácie laserovej olovnice. Vďaka laserovému bodu prístroj ľahko a rýchlo 

určí smer, uhol alebo sklon. Teodolit DT-2L je tiež odolný voči obtiažnym pracovným 

podmienkam (IPX6), vďaka čomu môže pracovať aj za silného dažďa. Jeho výkonný a šetrný 

akumulátor je pripravený na dlhodobé meranie v teréne. 

 

  

 presnosť merania - moderný systém čítania horizontálneho kruhu umožňuje použitie 

teodolitu ihneď po vybratí z kufríku a bočná libela uľahčuje presnú niveláciu teodolitu 

 bez obáv z vibrácií a otrasov - kompenzátor horizontálneho kruhu umožňuje 

teodolitu pracovať v prostredí ťažkých strojov spôsobujúcich vibráciu vo svojom 

okolí  

 uvidíte na prvý pohľad - laserový bod umožňuje meranie uhlov a vytyčovanie bez 

nutnosti použitia výtyčky 

 presnosť merania - moderný systém čítania horizontálneho kruhu umožňuje použitie 

teodolitu ihneď po vybratí z kufríku a bočná libela uľahčuje presnú niveláciu teodolitu 

 bez obáv z vibrácií a otrasov - kompenzátor horizontálneho kruhu umožňuje 

teodolitu pracovať v prostredí ťažkých strojov spôsobujúcich vibráciu vo svojom 

okolí  

Značkové zariadenie za dostupnú cenu 

Nivel System je značka meracích prístrojov pre stavebníctvo a geodéziu. Produkty Nivel 

System sú určené širokej škále zákazníkov, pre ktorých je jedným zo základných kritérií 

výberu prijateľná cena so zárukou primeranej kvality, ktorá zabezpečí možnosť všestranného 

použitia profesionálnej meracej techniky za nižšiu cenu než doteraz. Prístroje Nivel System sa 

vyznačujú originálnym dizajnom a farbami, vďaka ktorým je jednoduché túto značku 

rozpoznať. Nivel System - to je istota bezpečnej a pohodlnej práce. Prístroje Nivel System 

spĺňajú medzinárodnú normu štandardu odolnosti IP. 

Elektronický teodolit Nivel System DT-2L sa vyznačuje predovšetkým svojou 

jednoduchosťou použitia. Nepotrebujete mať žiadne odborné vedomosti na jeho použitie, stačí 

Vám krátke školenie. Prístroj disponuje displejom po oboch stranách, ktoré zobrazujú práve 

merané horizontálne a vertikálne uhly. Libela Vám umožní prístroj presne vyrovnať nad 

bodom merania. Vďaka praktickej laserovej olovnici je možné prístroj rýchlo postaviť nad 

bodom a presný kompenzátor udrží prístroj v správnej polohe dokonca aj pri práci na 

nerovnom povrchu. Optika najvyššej kvality garantuje vysokú presnosť merania. 

Nepochybnou výhodou teodolitu je tiež jeho systém napájania (akumulátor) a vysoká 

odolnosť voči vode a prachu (IPX6) 

Typické použitia DT-2L: v stavebníctve a v geodézii, pre meranie uhlov, vytyčovanie, 

vyznačenie poklesov a sklonov a pre akékoľvek práce spojené s určovaním smerov a rovín 

  



Zostava 

Elektronický teodolit DT-2L 1 ks 

Prepravný kufrík 1 ks 

Akumulátor 1 ks 

Nabíjačka 1 ks 

Extra zásobník na alkalické batérie    1 ks 

Manuál 1 ks 

Záruka 

Záruka je poskytovaná na dobu 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia na 24 mesiacov). 

Zákazníci získajú podporu v prípade akýchkoľvek problémov s prístrojom počas záručnej 

doby a aj po jej uplynutí. 

  

  

Špecifikácia 

Technické parametre 

Nivel System DT-2L 

Okulár 

Dĺžka (mm) 155 

Priemer objektívu 

(mm) 
45 

Zväčšenie 30x 

Obraz zreteľný 

Zorné pole 1° 30' 

Rozlíšenie (") 2,5 

Zaostrenie od (m) 1,35 m 

Meranie uhla 

Metóda merania absolútne čítanie 

Čítanie 
H: obojstranné, 

V: obojstranné 

Minimálne čítanie 1"/5" 

Presnosť 5" 

Displej 

Displej na oboch stranách, podsvietený 

Klávesnica 6 tlačidiel 

Kompenzátor 

Typ jednoosý 

Dosah ± 3' 

Prevádzkové podmienky 



Teplota -20 °C ~ +50 °C 

Stupeň odolnosti  IPX6 

Olovnica laserová 

Napájanie 

Batérie akumulátor (3,7 V) 

Ďaľší 

Laserový bod áno 

Trojnožka oddeliteľná 

Rozmery (v x š x h) 

(mm) 
160 x 190 x 324 

Hmotnosť (s baterií) 4,8 kg 

Záruka 
12 mesiacov (+ 12 mesiacov - po bezplatnej registrácii zakúpeného 

produktu) 
  

 


