
Nivel topográfico automático
AL Série AL-241 | AL-271 | AL-321

Elevado desempenho

IPX6: 
Para utilização nas 
condições mais rigorosas 
O instrumento é à prova de 
água: classe de protecção IPX6. 
Um compartimento para as 
lentes da objectiva cheio com 
gás evita a condensação da 
humidade nas lentes.

Compensador automático
Este compensador automático 
recém-desenvolvido é 
suspenso por cabos e 
magneticamente amortecido.

O nivel topográfico 
automático AL da Pentax está 
equipado com características 
impressionantes e é aplicá
vel em muitas áreas de 
topografia
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O seu agente autorizado Pentax:

TI Asahi Co., Ltd.
International Sales Department
4-3-4 Ueno Iwatsuki-Ku, Saitama-Shi
Saitama, 339-0073 Japan
Tel.: +81-48-793-0118
Fax. +81-48-793-0128
E-mail: International@tiasahi.com
www.pentaxsurveying.com/en/

Japan Surveying Instruments Manufacturers’ Association

Símbolo de membro da Associação 
Japonesa de Fabricantes de Instrumentos 
Topográficos, que representa produtos de 
topografia de elevada qualidade.

ELEvADO DESEmPEnhO PArA umA AmPLA 
gAmA DE APLICAçõES
Os niveis topográficos automáticos da série AL são precisos e 
fáceis de utilizar. Proporcionam um desempenho aperfeiçoado, 
são compactos e leves.

CurTA DISTânCIA DE fOCAgEm
O AL-240 e o AL-270 oferecem uma distância de focagem 
extremamente curta de 12 polegadas (30 cm), permitindo a sua 
utilização em espaços confinados.
 
QuALIDADE ‘COnCEbIDO PELA PEnTAX’
• Óptica superior em termos de nitidez, contraste e alcance. 
• Telescópio de alta resolução: as imagens claras e o elevado 
 poder de resolução permitem ver nitidamente o alvo.
• Compactos, impermeáveis IPX6 e robustos (apenas são  
 utilizados materiais de elevada qualidade).

Os niveis topográficos da série AL da Pentax
InSTrumEnTOS rObuSTOS DE PrECISãO PArA TOPOgrAfIA E COnSTruçãO

ACESSórIOS úTEIS
Os niveis da série AL oferecem uma ampla gama de acessórios 
opcionais para corresponder a diferentes condições de 
trabalho.

• micrómetro paralelo (Sm4)
 O micrómetro com barra paralela SM4 fixo à parte da frente 
 do telescópio permite leituras com uma precisão de 0,1 mm.
• óculo diagonal (SbL2)
 O óculo diagonal SBL2 pode ser utilizado quando o espaço é  
 limitado ou quando o instrumento está regulado numa  
 posição baixa. 
• Dispositivo de iluminação (EP2)
 O dispositivo de iluminação EP2, fixo  
 à parte da frente do telescópio, ilumina  
 o retículo do telescópio, permitindo a  
 utilização durante a noite ou em locais  
 escuros, como por exemplo um túnel.

Além da visão
A luz é o elemento da visão e traz cor ao mundo. A Pentax tem vindo 
a distinguir-se neste meio há mais de 85 anos. Desde o início, os 
nossos engenheiros conceberam equipamentos ópticos de precisão 
inovadores ano após ano.
A Pentax Optics — máquinas fotográficas, endoscópios médicos, assim 
como produtos de óptica industrial e de medição — está sempre à 
frente do seu tempo, no que toca a qualidade, precisão e inovação.

Configuração de série
Instrumento, Tampa da objectiva, Fio de prumo, Chave hexagonal, Escova para a lente, Protecção contra a chuva, Manual de instruções, Estojo de transporte

  * Normal
** Com micrómetro de barras paralelas

Série AL AL241  AL271 AL321 

Informação sobre o nivelador

Nível circular   8’/ 2 mm

Círculo horizontal   metal  

Diâmetro   96 mm  

Graduação    1°/1G(360° or 400G)  

Estimativa   0.1°/ 0.1G  

Nivelamento da base   3 Paraf. 

Dimensões / pesos

Comprimento  219 mm  247 mm 

Largura   147 mm  

Altura  133 mm  137 mm 

Peso (kg/lbs)  1.6/3.5  1.8/3.9

Estojo (mm)  L364 x W200 x H180 mm

Série AL AL241  AL271 AL321 

Telescópio

Imagem do telescópio   vertical

Ampliação 24 x  27 x 32 x

Abertura da lente 36 mm  40 mm 45 mm

Poder de resolução 3.5”  3” 2.5”

Campo de visão a 100m  2.5 % (1°26’)  2.3 % (1°20’)

Distância mínima de  focagem  0.3 m/12”  0.5 m/20”

Constante de multiplicação   100

Constante de adição   0  

Compensador automático

Alcance de compensação   ± 12’

Precisão de afinação  ± 0.5”  ± 0.3”

Desvio-padrão*   ± 2.0 mm  ± 1.5 mm ± 0.8 mm

1 km, nivelamento duplo** -  - ± 0.4 mm

Especificações técnicas


