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W mierniku CONDTROL PAINT Check połączono dwie 
technologie do badania grubości powłok: indukcję 
magnetyczną i zasadę prądu wirowego. Dzięki temu możliwy 
jest pomiar grubości powłok na metalach magnetycznych i 
niemagnetycznych. 

Miernik grubości powłok   PAINT Check

ZESTAW: 
miernik grubości powłok, baterie, pokrowiec, 
instrukcja obsługi.

Wykrywacz Wall marki CONDTROL umożliwia lokalizacje 
instalacji pod płytą kartonowo gipsową i elementami 
drewnianymi takimi jak: 
- rury PCV, warstwowe rury z tworzywa, rury miedziane, rury 
stalowe; 
- nośne konstrukcje metalowe i drewniane; 
- przewody elektryczne pod napięciem. 

Wykrywacz  Wall

ZESTAW: wykrywacz, instrukcja obsługi.

Wilgotnościomierz Hydro Test CONDTROL służy do szybkiego 
pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych 
(beton, zaprawa, tynk, cegła). 

Wilgotnościomierz  Hydro Test

ZESTAW: wilgotnościomierz, baterie, instrukcja obsługi.

Głębokość wykrywania (mm) do 50

Wymiary (mm) 155х70х35

Ciężar (g) 150

Zakres pomiaru (%) 0-44

Głębokość pomiaru (mm) 9

Maksymalna wysokość tego 
kompaktowego składanego 
statywu wynosi 130 cm. Służy 
do stabilnego naprowadzania 
dalmierza laserowego na dany  
punkt podczas 
pracy na dużych 
odległościach.

Statyw korbowy H130

Statyw CONDTROL H150 z 
podwyższającą główką nadaje 
się do dalmierzy i niwelatorów z 
gwintem 1/4” i 5/8”. Centralna sekcja 
podnosząca umożliwia 
precyzyjną regulację 
wysokości do 1,5 m. 

Uniwersalny uchwyt ścienny 
służy do mocowania laserów 
krzyżowych marki CONDTROL do 
ściany lub profili 
budowlanych.

Wall Mount

Uchwyt klamrowy do mocowania 
niwelatorów.

Krab

Składa się z rurki teleskopowej i trzech rozkładanych nóg. Drążek 
posiada kilka elementów, jeden z nich rozsuwany, wzmocniony 
ruchomą płytką z gwintem 5/8”, która pozwala zamontować laser 
krzyżowy na odpowiedniej wysokości. Szeroka podstawa płytki 
zapewnia solidne umocowanie lasera krzyżowego.

Statyw rozporowo-teleskopowy Pillar ULR

Pirometr-higrometr IR-T2 posiada czujniki temperatury i 
wilgotności pokojowej oraz czujnik podczerwieni do pomiaru 
temperatury powierzchniowej. 
Dzięki   temu   wykrywa   mostki   cieplne   i   możliwe   miejsca
tworzenia się pleśni. Jednym naciśnięciem 
przycisku można wykryć nieszczelność okien lub 
przemarzanie ścian. 
IR-T1 cechuje prosta obsługa, duży zakres 
pomiaru temperatury i przystępna cena.

Pirometr / higrometr  IR-T1/IR-T2

Zakres pomiaru temperatury (°С) -50... +330 -50...+800

Błąd pomiaru temperatury 1,5% ±1,5°С 1,5% ±2°С

Zakres pomiarowy wilgotności - 0...100%

Zakres pomiaru (µm) 0...1250

Dokładność (%) 3

IR-T1 (Artykuł 3-16-024) IR-T2 (Artykuł 3-16-027)

Uniwersalny wieloczęstotliwościowy odbiornik 
ULR jest przeznaczony do poziomowania 
czerwonego i zielonego lasera. Nadaje się do 
urządzeń dowolnej produkcji. Posiada dwie 
powierzchnie robocze (tarcza z tyłu, wskaźnik 
świetlny z przodu), poziomnicę do kontroli 
pionowej oraz magnes do mocowania na 
konstrukcjach metalowych.

Statyw przeznaczony do 
laserów krzyżowych marki 
CONDTROL, maksymalna 
wysokość: 190 cm.

Okulary laserowe zapewniają 
lepszą widoczność punktów 
lub linii laserowych w świetle 
dziennym.

Okulary  laserowe

Statyw korbowy H150

Artykuł 1-7-005
Artykuł 1-7-101Artykuł 1-7-027Artykuł 1-7-011

Artykuł 2-17-032 Artykuł 2-17-041

Artykuł 2-17-199

Artykuł 2-17-023

Artykuł 2-17-004

Artykuł 3-14-022

Artykuł 3-12-012

Artykuł 3-7-052

Innowacje. Projektowanie. Produkcja.

SERIA STANDARD

Statyw korbowy H190



DALMIERZE LASEROWE / LASERY KRZYŻOWE LASERY KRZYŻOWE 
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Najlepszy dalmierz laserowy w przystępnej cenie. Vector 30 
zapewnia dobre wyniki pomiarowe również na zewnątrz na 
odległości do 30 m z dokładnością +/-3 mm. Wyniki są czytelne 
na dużym 3-wierszowym ekranie z podświetleniem.

Dalmierz laserowy  Vector  30

Zasięg (m) 0,05-30 
Dokładność (mm) ±3 
Wymiary (mm) / ciężar (g) 115x39x19 / 42

ZESTAW: dalmierz laserowy, paskiem mocującym, baterie, 
instrukcja obsługi.

Zasięg (m) 0,05-40 
Dokładność (mm) ±1,5 
Wymiary (mm) / ciężar (g) 105x47x27 / 83

Wyposażony w udoskonaloną optykę nowej generacji. 
Obudowa dalmierza posiada normę odporności IP 54 na kurz, 
wodę i upadek. SMART 40 mierzy do 40 m również w warunkach 
zewnętrznych.

Dalmierz laserowy  SMART 40

ZESTAW:  dalmierz laserowy,  pokrowiec z paskiem 
mocującym, baterie, instrukcja obsługi.

Zasięg (m) 0,05-60 
Dokładność (mm) ±1,5 
Wymiary (mm) / ciężar (g) 105x47x27 / 83

SMART 60 - Twój silny asystent do delikatnej pracy. Ma tylko 
10 cm wysokości, ale potrafi zmierzyć odległość do 60 metrów. 
Jest wyposażony we wszystkie podstawowe funkcje, takie jak: 
dodawanie i odejmowanie, obliczanie powierzchni i objętości, 
Pitagoras, śledzenie Min/Max. Zintegrowana poziomica 
pomaga uzyskać poprawne wyniki pomiarów i obliczenia. 
Dzięki silikonowej klawiaturze i ergonomicznemu futerałowi 
typu softgrip, SMART 60 zapewnia łatwość obsługi i wygodę.
ZESTAW:  dalmierz laserowy, pokrowiec 
z paskiem mocującym, baterie, 
instrukcja obsługi.

Dalmierz laserowy  SMART 60

Zasięg (m) 50 

Dokładność (mm/m) ±0,3 

Samopoziomowanie (°) 4,5

Wyróżniającym elementem lasera jest wykorzystanie 
zielonej wiązki laserowej o długości fali 532 nm, 
która przy tej samej mocy jest bardziej widoczna w 
świetle dziennym niż wiązka czerwona.

Laser krzyżowy  NEO G200

ZESTAW: laser krzyżowy, uchwyt magnetyczny, 
adapter 5/8” na 1/4”, baterie, pasek mocujący, 
pokrowiec, instrukcja obsługi.

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 30 / 60 

Dokładność (mm/m) ±0,3 

Samopoziomowanie (°) 4,5

Laser krzyżowy NEO X200opracowany w miejsce 
modelu MX2. Nowością są różne sposoby mocowania 
lasera bez zastosowania dodatkowego wyposażenia.

Laser krzyżowy  NEO X200

ZESTAW: laser krzyżowy, uchwyt magnetyczny, 
adapter 5/8” na 1/4”, baterie, pasek mocujący, 
pokrowiec,  instrukcja obsługi.

Artykuł  1-4-109 Artykuł  1-4-097

Artykuł  1-4-098

Zasięg (m) 10 

Dokładność (mm/m) ±0,5 

Samopoziomowanie (°) 5

Wygodny, kompaktowy niwelator laserowy dla 
hobbystów i rzemieślników. Laser jest zielonego 
koloru i odbierany jest  4 razy jaśniej od czerwonego. 
Gumowana obudowa i gumowy zderzak chronią 
ramę z przymocowanym do niej zawieszeniem 
wahadłowym.

Laser krzyżowy  Qb Green

ZESTAW: 
laser krzyżowy, statyw, baterie, instrukcja obsługi.

Artykuł  1-2-304

Artykuł  1-2-115 Artykuł  1-2-126

Laser krzyżowy  NEO X200 Set
To zestaw w pojemniku transportowym ze 
statywem o wysokości 130 cm. Laser NEO X200 
należy do grupy chronionej patentem. Posiada 
ergonomiczny kształt, który jest wizytówką marki 
CONDTROL.

ZESTAW: 
laser krzyżowy, 
statyw, 
adapter 5/8” na 1/4”, 
pasek mocujący, 
baterie, 
pojemnik transportowy, 
instrukcja obsługi.

Laser krzyżowy  NEO G220 Set
Laser NEO G220 Set różni się od swojego 
poprzednika NEO G200 pionowo wyświetlanymi  
punktami laserowymi, które umożliwiają 
przeniesieni punktu z posadzki na sufit. Oferowany 
ze statywem o wysokości 130 cm i masywnym 
pojemnikiem transportowym. 

ZESTAW: 
laser krzyżowy, 
statyw, 
adapter 5/8” na 1/4”, 
pasek mocujący, 
baterie, 
pojemnik transportowy, 
instrukcja obsługi.

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 30 / 60 

Dokładność (mm/m) ±0,3 

Samopoziomowanie (°) 4,5

Zasięg  (m) 50

Dokładność (mm/m) ±0,3 

Samopoziomowanie (°) 4,5

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 30 / 60 

Dokładność (mm/m) ±0,3 

Samopoziomowanie (°) 4,5

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 30 / 60 

Dokładność (mm/m) ±0,3 

Samopoziomowanie (°) 4,5

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 30 / 60 

Dokładność (mm/m) ±0,3 

Samopoziomowanie (°) 4,5

Zasięg / (z odbiornikiem) (m) 30 / 60 

Dokładność (mm/m) ±0,3 

Samopoziomowanie (°) 4,5

Artykuł  1-2-123 Artykuł  1-2-137

Laser krzyżowy  NEO X1-360
Dzięki NEO X1-360 wyznaczenie pionu i poziomu 
staje się prostsze i wygodniejsze. Po ustawieniu 
urządzenia na żądanej wysokości pozioma linia 
laserowa jest widoczna dookoła.

ZESTAW: 
laser krzyżowy, 
adapter 5/8” na 1/4”, 
pasek mocujący, 
baterie, 
uchwyt magnetyczny, 
pokrowiec, 
instrukcja obsługi.

Artykuł  1-2-127

Laser krzyżowy  NEO X1-360 Set
Zestaw rozszerzony, uzupełniony statywem o 
wysokości 130 cm  i opatentowanym systemem 
mocowania, daje możliwość korzystania z lasera w 
każdych warunkach.

ZESTAW: 
laser krzyżowy, 
statyw, 
adapter 5/8” na 1/4”, 
pasek mocujący, 
baterie, 
pojemnik transportowy, 
instrukcja obsługi.

Artykuł  1-2-138

Laser krzyżowy  NEO X2-360
Laser NEO X2-360 wyświetla dookoła pionową 
i poziomą linię laserową. NEO X2-360 jest 
niezastąpiony przy układaniu glazury i pracach 
podłogowych, montażu sufitów podwieszanych 
i dźwigarów, ustawianiu ścian i poziomowaniu 
posadzek.

ZESTAW: 
laser krzyżowy, 
adapter  5/8” na 1/4”, 
pasek mocujący, 
baterie, 
uchwyt magnetyczny, 
pokrowiec, 
instrukcja obsługi.

Laser krzyżowy  NEO G1-360
NEO G1-360 kolejny produkt linii laserów 
krzyżowych pracujących w zakresie 360°. 
Wyróżniającym elementem lasera jest 
wykorzystanie zielonych wiązek laserowych o 
długości fali 520nm, które przy tej samej mocy są 
4 razy jaśniejsze niż wiązki czerwone.

ZESTAW: 
laser krzyżowy, 
adapter  5/8” na 1/4”, 
pasek mocujący, 
baterie, 
uchwyt magnetyczny, 
pokrowiec, 
instrukcja obsługi.

Artykuł  1-2-128 Artykuł  1-2-156

Zasięg (m) 10 

Dokładność (mm/m) ±0,5 

Samopoziomowanie (°) 5

Qb Promo wyświetla prostopadłe linie laserowe, 
które najczęściej wystarczają do takich prac 
renowacyjnych jak np.: układanie glazury, montaż 
karniszy, mebli i pólek, tapetowanie itp.

Laser krzyżowy  Qb Promo

ZESTAW:  
laser krzyżowy, baterie, instrukcja obsługi.

Artykuł  1-2-091

Zasięg (m) 10 

Dokładność (mm/m) ±0,5 

Samopoziomowanie (°) 5

Qb wyświetla prostopadłe linie laserowe, które 
najczęściej wystarczają do takich prac renowacyjnych 
jak np.: układanie glazury, montaż karniszy, mebli i 
półek, tapetowanie itp.

Laser krzyżowy  Qb

ZESTAW: 
laser krzyżowy, statyw, baterie, instrukcja obsługi.

Artykuł  1-2-121


