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• Três modelos – aumentos de 32x,  
 28x e 24x

• Focagem mínima de 20 cm

• Confiabilidade em todos os climas 
 ambientais

• Compensador com intervalo de 
 ±5 Graus

• Ajuste com rosca horizontal sem fim

Rápido, Estável, Compensador durável
O compensador da Série AT-B incorpora quatro fios de suspensão feitos 
de metal de alta resistência à tração, que apresentam um coeficiente 
de expansão termal mínimo – proporcionando durabilidade e precisão 
inigualáveis. O sistema de amortecimento magnético ajusta e estabiliza 
rapidamente a linha de visão, apesar das vibrações suaves presentes ao 
trabalhar perto de equipamentos pesados ou estradas movimentadas.
 
Círculo Horizontal para Medição
Os ângulos horizontais podem ser lidos diretamente em unidades de 1 ° ou 
1 gon. O recurso de rotação livre permite que você leia qualquer ângulo a 
partir de zero. O círculo horizontal possui tampa de proteção contra sujeira 
e arranhões e a janela de leitura está localizada abaixo da ocular para uma 
leitura rápida.  
 
20 cm – Foco mínimo curto
A série AT-B pode focar em objetos a distância de 20 cm do telescópio. 
Este recurso auxilia nos trabahos em espaços confinados.

Confiabilidade em todos os climas
Com a classificação IPX6, o instrumento é protegido contra jatos de água 
de todas as direções, significa que a Série AT-B resiste à chuvas repentinas 
ou chuvas torrenciais. O design de proteção avançado também detém 
turvação ou condensação dentro da luneta.

Durável, Confiável, 
Nível Ótico de Alto Valor

Telescópio AT-B2 AT-B3A AT-B4A

Aumento 32x 28x 24x

Campo de Visão 1°20’ 1°25’ 1°25’

Imagem Direta

Fio estadimétrico Sim (1:100)

Botão de 2 1 1 
focagem velocidades velocidade velocidade

Precisão (1 km de duplo nivelamento)

Botão de 
focagem

0.7 mm 1.5 mm 2.0 mm

Com Micrômetro 0.5 mm n/a n/a

Compensador

Tipo Compensador pêndulo com 
sistema de amortecimento 
magnético

Precisão 0.3” 0.5” 0.5”

Intervalo de 
compensação

±15’ ±15’ ±15’

Círculo Horizontal

Divisão Mínima 1°/1 gon 1°/1 gon 1°/1 gon

Geral

Índice de 
Proteção

IPX6 (IEC 60529:2001)

Temperatura de 
Operação

-20°C até 50°C

Largura 122 mm 122 mm 122 mm

Comprimento 215 mm 214 mm 214 mm

Altura 140 mm 140 mm 140 mm

Peso 1.85 kg 1.5 kg 1.5 kg

Componentes do Kit
•  Nível AT-B

•  Chave sextavada

•  Pinos de ajustamento 
 (somente AT-B2)

•  Capa de proteção  

•  Flanela de limpeza

•  Manual do Usuário

•  Maleta rígida

http://topconpositioning.com/atb

