
DG613 / DG613G / 
DG813 -putkilaserit
Suunniteltu ahtaisiin kaivoihin, sekä 
haasteellisiin työmaaolosuhteisiin.
Vastaavaa tuottavuutta ja käytettävyyttä ei 
ole ennen putkilasereissa koettu.
Molemmat putkilasermallit ovat
lujarakenteisia ja erittäin kestäviä. 
Spectra Precisionin kehittämä uusi, 
erittäin nopea, lasertekniikka ohjaa 
laserpisteen tehokkaasti asetettuun 
linjaan ja kallistukseen. Edistynyt DG813-
putkilaser on varustettu lisäksi älykkäällä 
tähtäintaululla, johon lasersäde voidaan 
kohdistaa automaattisesti. Tähtäintaulu 
mahdollistaa mm. automaattisen 
kallistuksen mittauksen ja linjan 
automaattihaun.

Uuden selkeän käyttövalikon ansiosta 
DG613(G) ja DG813 -putkilasereiden 
käyttö sujuu tehokkaasti ja luotettavasti.  
Spectra Precisionin putkilasereiden 
ansiosta putkiasentamisesta haasteellisissa 
olosuhteissa tuli kerralla helpompaa. 

Pääominaisuudet
■■ Kompakti, aiempaa pienempi koko
■■ Kallistusalue -12% … +40%
■■ Automaattitasaus koko kallistusalueella 

ja poikittaissuunnan automaattitasaus
■■ Erittäin nopea säteen liikenopeus
■■ 150m toimintaetäisyys radio/ 

infrapunayhteydellä varustetulla kauko-
ohjaimella

■■ Selkeä numeronäyttö laserlähettimessä 
ja kauko-ohjaimessa

■■ IP68 tiiveysluokitus (vesitiivis)
■■ Monipuoliset virtavaihtoehdot  

(NiMH-akku/ alkaliparistot)
■■ Työaikaa säästävät edistyneet toiminnot: 

Linjan pikahaku, linjan tarkastus ja 
linjauksen muutosvaroitus

■■ Automaattinen linjan hakutoiminto tai 
automaattinen kallistuksen hakutoiminto 
(ainoastaan DG813)
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DG613/613G/813 -laserlähetin
■■ Automaattitasauksen tarkkuus:1,3 

± 5 mm/100 m (10 kaarisekuntia)
■■ Säteen näkyvyys:1,2 jopa 150 m (tehosäde)
■■ Lasertyyppi

- DG813, DG613:  
punainen diodilaser 600 - 680 nm

- DG613G:  
vihreä diodilaser 510 - 570 nm

■■ Suojausluokka: Luokka 3A/3R, <5mW  
TAI saatavilla myös Luokka 2

■■ Automaattitasausalue
■■ Pituussuunta: Koko kallistusalueella 

poikittaissuunnan automaattitasauksella 
(karkeatasausta ei tarvita) 

■■ Kallistusalue: -12% … +40%
■■ Tähtäintaulun hakualue (DG813): jopa +45° 

(kun SF803 on kohdistettu laseriin päin)
■■ Linjausalue: 20° ±1°
■■ Tasauksen merkkivalot: näytön kuvakkeet; 

säde vilkkuu
■■ Virtalähde: 10000mAh NiMH-akkupaketti
■■ Käyttöaika1:  

- DG813, DG613: punainen - 40 tuntia NIMH

- DG613G: vihreä - 30 tuntia NIMH
■■ Lämpötilakompensointi: KYLLÄ
■■ Pituus: 25 cm
■■ Halkaisija: 13,5 cm
■■ Käyttölämpötila: -20°C … +50°C
■■ Säilytyslämpötila: -20°C … 70°C
■■ Jalustakierre: 5/8” pohjassa 
■■ Pöly- ja vesitiiveys: IP68 (typpitäytetty) 
■■ Paino: 3,98 kg
■■ Virta vähissä ilmoitus: Pariston kuva näytöllä
■■ Virran loppuessa: Laite sammuu

RC803-kauko-ohjain
■■ Radioyhteyden toimintasäde (avoin alue):1,2,5  

jopa 130 m
■■ Infrapunayhteyden toimintasäde (edestä):1,2 

jopa 150 m
■■ Virtalähde: 2 x 1.5V AA alkaliparistot
■■ Käyttöaika:1 130 tuntia
■■ Pöly- ja vesitiiveys: IP66
■■ Paino (paristoilla): 0.26 kg

SF803-tähtäintaulu 
■■ Toimintasäde:1,4,5 jopa 150 m
■■ Virtalähde: 4 x 1.5V AA alkaliparistot
■■ Käyttöaika:1 30 tuntia
■■ Pöly- ja vesitiiveys: IP67
■■ Paino (paristoilla ja kiinnikkeellä): 0.43 kg

ST802-signaalitoistin 
■■ Radioyhteyden toimintaetäisyys:1,2,4,5  

jopa 120 m
■■ Virtalähde: 2 x 1.5V AA alkaliparistot
■■ Käyttöaika1: 24 tuntia (jatkuvassa käytössä)
■■ Pöly- ja vesitiiveys: IP66
■■ Paino (paristoilla): 0.3 kg

(1) 21°C:n lämpötilassa

(2) Optimaalisissa olosuhteissa

(3) Akselilinjaa pitkin

(4) Riippuen WIFI/WLAN-ympäristöstä/olosuhteista

(5) Riippuen laitteen asennuskorkeudesta

  (esim. yksi metri maan pinnasta)

DG613 / DG613G / DG813 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot ja tuotekuvaukset saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 

Löydät lähimmän jälleenmyyjän ja uusimmat tuotteet käymällä osoitteessa www.spectralasers.com.

©2018 Trimble Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Spectra Precision on Trimble Inc. -yhtiön liiketoimintaryhmä. Spectra Precision ja Spectra Precision -logo ovat Trimble Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 
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www.spectralasers.com
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DG613 / DG613G / DG813  
DIALGRADE® PUTKILASERIT
KOMPAKTI, LUJATEKOINEN JA ÄLYKÄS – TÄYDELLINEN PUTKITYÖKALU

IR/Radio Remote
Included

Compensation

Temperature

Ultra-Green Spot Finder



Vakiovarusteet Lisävarusteet

Luotettava automaattitasaus
DG813 ja DG613(G) malleissa on markkinoiden laajin automaattinen kallistusalue ja nopea automaattitasaus, 
kallistusasetuksesta riippumatta. Toisin kuin perinteisissä putkilasereissa, uusi automaattitasaus vakaa lasersäteen, 
vaikka laser ei olisi putkessa tai kaivossa vaakasuorassa asennossa. Voit asettaa laserin huoletta putkeen tai kaivoon ja 
automaattitasaus tekee tasaustyön puolestasi.  

Automaattinen linjausvahtitoiminto
Tämä ainutlaatuinen ominaisuus minimoi asennusvirheet työskennellessä olosuhteissa, jolloin on vaara laserin asennon 
liikkumisesta. Lasersäteen vilkkuminen ja näyttö ilmoittavat, että laserin linja on muuttunut. Tämä toiminto yhdistettynä 
tasausvahtitoimintoon varmistaa, että asennusvirheitä ei synny, viivästyksiä ei tule ja pysyt budjetissa!

Nopea linjan tarkastustoiminto
Molempien putkilasereiden linjan haku/ tarkastustoiminto ajaa laserpisteen nopeasti maksimikallistukseen, jotta laserpiste 
voidaan kohdistaa maan pinnalla sijaitsevan linjamerkin tai kaivon suuntaan. Tämä toiminnon ansiosta kaivinkonetta ei 
tarvitse liikuttaa jatkuvasti säteen edestä. Linjan haku ei ole koskaan ollut yhtä nopeaa, sekä helppoa. Toimintoa voidaan 
käyttää vaihtoehtoisesti linjan tarkastukseen putkien asennuksen jälkeen.

SF803 aktiivinen tähtäintaulu automaattihakutoiminnoille
Aktiivinen tähtäintaulu mahdollistaa lasersäteen kohdistamisen automaattisesti tähtäintaulun suuntaan ja kaltevuuteen.   
SF803 tähtäintaulu toimitetaan vakiovarusteena DG813 putkilaserin kanssa.

956/956G tähtäintaulu näkyvälle säteelle
Spectra Precison patentoitu näkyvän säteen tähtäintaulu mahdollistaa pidemmän toimintaetäisyyden näkyvällä säteellä.   
956/956G tähtäintaulu toimitetaan vakiovarusteena DG613(G) & DG813 putkilasereiden kanssa.
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■■ Uuden standardin mukainen kompakti laite mahtuu myös ahtaisiin 
kaivoihin

■■ Automaattinen tasaus koko -12% … +40% kallistusalueella
■■ Poikittaisakselin automaattitasaus mahdollistaa entistä nopeamman 

ja tarkemman työnteon. Koska laserin ei tarvitse alla tarkalleen 
vaaka- asennossa, voit keskittyä itse työntekoon.

■■ Kirkas tehosäde näkyy jopa 150m saakka.
■■ RC803 kauko- ohjain toimii radioyhteydellä avoimella alueella 130m 

saakka ja putken läpi infrapunayhteydellä 150m saakka.
■■ Suurikoinen, selkeä ja kirkas näyttö on helppo havaita, sekä 

käyttää. Kauko- ohjaimen näyttö näyttää samat tiedot mitä laserin 
näyttö ja mahdollistaa laserin etäkäytön.

■■ DG613(G) putkilasereiden Ni-MH akulla voit työskennellä 
yhtäjaksoisesti 30- 40 tuntia. Automaattilaturi varmistaa 
optimaalisen käyttöiän lataamalla ja purkamalla akun varauksen 
automaattisesti. Akun lataukseen on saatavilla myös autolaturi. 
Laserlähetin toimii lisäksi 4x D- alkaliparistoilla 40- 50 tuntia 
yhtäjaksoisessa käytössä.

■■ Spectra Precison DG613(G) putkilaserissa on edistyneitä toimintoja 
jotka tekevät käyttämisestä helppoa ja tehokasta:
■− Linjan asetus/ tarkastus; mahdollistaa laserpisteelle nopean 
maksimikallistuksen, jotta laserpiste voidaan kohdistaa myös 
ahtaissa kaivannoissa

■− Linjan pikahaku; mahdollistaa pisteen nopean ja helpon 
linjauksen

■− Linjauksen muutosvaroitus; ilmoittaa käyttäjälle jos laserpisteen 
linja on muuttunut, eliminoiden kalliit jälkikorjaustyöt

Pääominaisuudet ja käytännön edut 
■■ Vesi- ja viemäriputkien asennus
■■ Sadevesiviemäreiden asennus
■■ Alitusputkien asennus
■■ Voidaan käyttää kaivossa, putkessa, jalustalla, putken, tai 

kaivon päällä 

Käyttökohteet 

DG613 / DG613G 
PUTKILASER
KOMPAKTI JA TEHOKAS

IR/Radio Remote
Included

Compensation

Temperature

RC803

Ultra-Green

Malli Varusteet Virtalähde

DG613
RC803 kauko- ohjain numeronäytöllä, 956 

punainen tähtäintaulusarja, 1248 asennusjalusta
NiMH akku, 

automaattilaturi

DG613G
RC803 kauko- ohjain numeronäytöllä, 956G 
vihreä tähtäintaulusarja, 1248 asennusjalusta

NiMH akku, 
automaattilaturi



Pääominaisuudet ja käytännön edut 

DG813 PUTKILASER 
KOMPAKTI, TEHOKAS JA ÄLYKÄS –
TÄYDELLINEN PUTKITYÖKALU

■■ Uuden standardin mukainen kompakti laite mahtuu myös ahtaisiin 
kaivoihin

■■ Automaattinen tasaus koko -12% … +40% kallistusalueella
■■ Poikittaisakselin automaattitasaus mahdollistaa entistä 

nopeamman ja tarkemman työnteon. Koska laserin ei tarvitse alla 
tarkalleen vaaka- asennossa, voit keskittyä itse työntekoon.

■■ Kirkas tehosäde näkyy jopa 150m saakka.
■■ RC803 kauko- ohjain toimii radioyhteydellä avoimella alueella 

130m saakka ja putken läpi infrapunayhteydellä 150m saakka. 
Radioyhteyden toimintaetäisyys voidaan kaksinkertaistaa ST802 
signaalitoistimella. ST802 voidaan asettaa kaivon yläpuolelle, 
jolloin putkilaserin ja kauko- ohjaimen radioyhteys kulkee esteettä 
maanpinnan yläpuolella. 

■■ Suurikoinen, selkeä ja kirkas näyttö on helppo havaita, sekä 
käyttää. Kauko- ohjaimen näyttö näyttää samat tiedot mitä laserin 
näyttö ja mahdollistaa laserin etäkäytön.

■■ DG813 putkilaserin Ni-MH akulla voit työskennellä yhtäjaksoisesti 
jopa 40 tuntia. Automaattilaturi varmistaa optimaalisen käyttöiän 
lataamalla ja purkamalla akun varauksen automaattisesti. Akun 
lataukseen on saatavilla myös autolaturi. Laserlähetin toimii lisäksi 
4x D- alkaliparistoilla jopa 50 tuntia yhtäjaksoisessa käytössä.

■■ Spectra Precison DG813 putkilaserissa on edistyneitä toimintoja 
jotka tekevät käyttämisestä helppoa ja tehokasta:
■− Linjan asetus/ tarkastus; mahdollistaa laserpisteelle nopean 
maksimikallistuksen, jotta laserpiste voidaan kohdistaa myös 
ahtaissa kaivannoissa

■− Linjan pikahaku; mahdollistaa pisteen nopean ja helpon linjauksen
■− Linjauksen muutosvaroitus; ilmoittaa käyttäjälle jos laserpisteen linja 
on muuttunut, eliminoiden kalliit jälkikorjaustyöt

■■ Ainutlaatuinen SF803 tähtäintaulun ja viuhkasädetoiminnon 
yhdistelmä tekevät DG813:sta maailman älykkäimmän putkilaserin:
■− Säteen automaattinen linjaus; Kohdistaa DG813 säteen 
automaattisesti tähtäintaulun linjaan

■− Kallistuksen automaattinen mittaus; Mittaa kallistuksen 
automaattisesti laserin korkeudelta (kaivosta) tähtäintaulun 
korkeudelle (kaivoon). Voidaan käyttää myös asennettujen 
putkien kallistuksen tarkastamiseen.

■− Säteen lukitus; Voidaan käyttää yli 40% kallistusten 
mittauksessa manuaalitasauksella, tai kun säde pitää lukita 
luotettavasti tiettyyn sijaintiin.

■− Säteen manuaalihaku; Voidaan käyttää viuhkasäteen 
keskikohdan manuaaliseen hakemiseen tähtäintaulun ja 
kaukosäätimen nuolipainikkeiden avulla

SF803

Käyttökohteet 
■■ Vesi- ja viemäriputkien asennus
■■ Sadevesiviemäreiden asennus
■■ Alitusputkien asennus
■■ Tunneliporaus ja tunneliputkitukset
■■ Voidaan käyttää kaivossa, putkessa, jalustalla, putken,   

tai kaivon päällä
■■ Jyrkät kallistusmittaukset
■■ Erikoissovellukset

IR/Radio Remote
Included

Spot Finder

Compensation

Temperature

Malli Varusteet Virtalähde

DG813
RC803 kauko- ohjain numeronäytöllä, 956 punainen 

tähtäintaulusarja, 1248 asennusjalusta, ST802 
signaalitoistin, SF803 tähtäintaulu kiinnikkeineen

NiMH akku, 
automaattilaturi

RC803


