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Laser afstandsmeter iLDM-150 
Laser afstandsmeter met Bluetooth interface/ Voor iPhone, iPad en Android /  

Hoek- en afstandsmeting/ tot 70 m / Pythagorasfunctie / robuuste IP54 behuizing 

De laser afstandsmeter iLDM-150 beschikt over een Bluetooth-interface. Op die manier kan de 
afstandsmeter de meetwaarden overbrengen op een iPhone of iPad. Het is mogelijk om zo 
afstandsmetingen exact te documenteren. De lasermeter iLDM-150 meet afstanden tot 70 m met 
een precisie van ± 1,5 mm. Daarmee komt de iLDM-150 het beste tot zijn recht bij nauwkeurige 
metingen in de bouwsector. Naast afstandsmeting beschikt de iLDM-150 ook over meetfuncties als 
Pythagoras, optellen en aftrekken van afstanden, hoekmetingen en veel meer. De metingen 
kunnen op meerdere manieren door het apparaat tot stand gebracht worden. Dit kan via een druk 
op de knop aan de bovenkant van het apparaat, een knop aan de zijkant van het apparaat, een tijd 
gestuurde meting, of de meting van de app op een Apple of Android. De behuizing van de iLDM-
150 heeft een IP54 bescherming. Dat maakt de laser afstandsmeter tot een robuuste partner voor 
afstandsmetingen in de bouwsector. Mocht u vragen hebben over de laser afstandsmeter iLDM-
150, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via 
het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u 
graag meer advies over deze laser afstandsmeter iLDM-150 en al onze andere producten op het 
gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

  

- Statief schroefdraad iLDM-150 

- Verlichte LC Display 

- Bluetooth-interface 

- Compatible voor iPad, iPhone en Android  

- Pythagorasfunctie 

- Hoekmeting 

- IP 54 bescherming 

- Vierkanten 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
http://www.pce-instruments.com/dutch/meettechniek/meetinstrumenten/afstandsmeters-kat_153071_1.htm
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Technische specificaties 

Meetbereik  0 ... 70 m 

Precisie  < 10 m: ± 1,5 mm 
> 10 m: ± 1,65 mm 

Resolutie  1 mm 

Eenheden  m, inch, ft 

Meetbereik hoeken  ± 65 ° 

Meetnauwkeurigheid  ± 0,5 ° 

Meetfuncties  Oppervlakteberekening 
Volumeberekening 
indirecte afstandsmeting via Pythagoras 
Indirecte afstandsmeting met behulp van 
hoeken  
Optellen / aftrekken van afstanden 
Continue afstandsmeting 
Max / Min Meting 
Tijd gestuurde meting 

Meetwaarde geheugen  Weergave van de laatste 20 metingen 

Algemene technische gegevens 

Bluetooth  3.0  
Apple iPhone / iPad ondersteuning 
Android Smartphones en Tablets 
SPP ondersteuning 

Bescherming  IP 54 Bescherming tegen stof en opspattend 
water 

Laserklasse  Klasse II / 635 nm / < 1 mW 

Stroomvoorziening  2 x AA 1,5 V Batterij 

Levensduur batterij  Tot 8000 metingen 

Afmetingen  135 x 53 x 30 mm 

Gewicht  160 g 
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Inhoud levering 

1 x Laser afstandsmeter iLDM-150, 1 x draagtas, 2 x AA 1,5 V Batterijen, 

1 x Handleiding 

 


