
NOU! Telemetru cu laser  
GLM 100 C Professional & App
Soluţia inteligentă pentru transferarea şi 
documentarea rezultatelor dumneavoastră 
de măsurare. Scule electrice albastre: 
pentru mica şi marea industrie.

www.bosch-professional.ro

Veritabil Bosch! 
Transfer digital direct  
al rezultatelor de măsurare



via smartphone*, tabletă şi PC

Selectarea şi utilizarea 
în continuare a valorilor 
măsurate

Avantajele  
dumneavoastră

  * Android începând cu versiunea 2.3.x şi iOS începând cu versiunea 5.x (iPhone 4S, iPhone 5, iPad Gen. 3, iPad Gen. 4, …)
** Bluetooth classic şi low energy 

a ultimelor 50 valori măsurate şi a unei 
constante – cu data, ora exactă şi tipul 
măsurării

Memorare automată  
în aparat

prin Bluetooth** şi micro USB

Transfer de date  
rapid şi exact



Certificat ISO 
Toate specificaţiile pri-
vind precizia şi raza de 
acţiune sunt certificate 
conform standardului 
ISO 16331-1

Tehnologie litiu-ion
Până la 25.000 de 
 măsurători cu acumu-
latorul încărcat, cu 
conector standard 
micro USB

Numeroase detalii tehnice vă oferă certitudinea obţinerii în orice situaţie a unor rezultate de măsurare 
fiabile – pentru o precizie maximă în condiţiile grele de lucru de pe şantier.

Highlight-uri tehnice  
care stabilesc noi standarde

Senzor de lumină 
 inteligent 
Măsoară lumina am-
bientală şi adaptează 
iluminarea display-ului 
la condiţiile de lumino-
zitate existente

Display rotativ 
Bună lizibilitate 
 datorită display-ului 
cu  rotire automată

Pin pentru măsu-
rarea din colţuri 
Pentru măsurători 
de o precizie mili-
metrică şi din poziţii 
greu accesibile

Clinometru de 360° 
Uşurează munca şi  
conferă telemetrului 
GLM 100 C Professional 
funcţii suplimentare

Nivelă digitală
În combinaţie cu bara robustă din aluminiu 
R 60 Professional, GLM 100 C Professional 
face posibile măsurători telemetrice, 
nivelarea şi măsurarea precisă a înclinărilor 
cu un singur aparat.

Robert Bosch S.R.L.
Departamentul Scule Electrice
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
Sector 1, 013937
Bucureşti
www.bosch-professional.ro
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Noul telemetru cu laser GLM 100 C Professional vă transferă rezultatele 
de măsurare direct pe PC, tabletă şi smartphone: simplu, rapid şi fără 
erori de transfer, prin interfaţă integrată de date. 

În combinaţie cu Bosch app cameră cu funcţie de măsurare GLM 100 C 
Professional, datele dumneavoastră pot fi apoi utilizate în continuare în 
diferite moduri.

Măsurare cu megaposibilităţi  
datorită transferului digital de date
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Bild 4: Fotos mit integrierten Messungen können - dank App - schnell und unkompliziert per E-Mail versendet 
werden. 
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Transferarea măsurătorilor  
pe foto grafie
Se execută măsurătoarea dorită şi se afi-
şează direct pe fotografie. Eventual se mai 
fac şi alte măsurători şi de exemplu, pentru 
confirmarea acestora de către ceilalţi colegi 
constructori, se expediază prin e-mail.

Prelucrarea în continuare a valorilor 
măsurate 
Valorile măsurate pot fi denumite indivi-
dual în lista valorilor măsurate şi stocate 
în  foldere speciale de proiecte – cu data, 
ora exactă şi tipul măsurării. Prin simpla 
„suprapunere“ a valorilor măsurate  
se pot calcula, de exemplu, suprafeţe  
şi volume.

Marcarea distanţei de măsurare 
Se trece pe fotografie distanţa care 
trebuie măsurată. 

Fotografiere 
Se face simplu cu Bosch app cameră cu 
funcţie de măsurare GLM 100 C Profes-
sional o fotografie pe şantier.

Iată cât de simplu este:



Telemetru cu laser  
GLM 100 C Professional 
Soluţia inteligentă pentru 
transferarea şi documentarea 
rezultatelor dumneavoastră 
de măsurare

GLM 100 C Professional
Număr de comandă 0 601 072 700

Domeniu de măsurare 0,05-100 m

Precizie de măsurare, normală. ± 1,5 mm

Clasa laser 2

Diodă laser  635 nm/< 1 mW/2

Măsurarea înclinărilor ± 60° vertical/360° orizontal (4 x 90°)

Precizie de măsurare a înclinărilor ± 0,2°

Măsurători individuale cu acumulatorul încărcat 25.000

Greutate, aprox. aprox. 0,14 kg

Dimensiuni (L/l/î) 111 mm x 51 mm x 30 mm

Protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă IP 54

Set de livrare Husă de protecţie, încărcător micro 
USB, cablu de date micro USB, certi-
ficat de producător

Totul inclus: în setul de livrare este cuprins un cablu micro USB şi 
software-ul aferent care poate fi descărcat gratuit de pe Bosch Home-
page.

Transfer pe PC prin micro USB 
Ca alternativă la interfaţa Bluetooth, 
 valorile măsurate pot fi transferate pe 
PC şi prin micro USB.

Telecomandare 
Operarea tuturor funcţiilor prin teleco-
mandare cu smartphone-ul – în cazul în 
care aveţi nevoie de o „a treia mână“.

Bosch app cameră cu funcţie de măsurare GLM 100 C Professional 
poate fi descărcată prin App-Stores.


