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Nivel System DT-2, jedno z najważniej-
szych narzędzi pomiarowych na placu 

budowy, charakteryzuje się bardzo dobrą 
optyką, precyzją pomiaru oraz dość roz-
budowaną konstrukcją jak na tego typu 
instrumenty. Model ten posiada m.in. 
dwustronne wyświetlacze, które pod-
noszą komfort pracy, jednoosiowy kom-
pensator umożliwiający pracę w terenie 
o niestabilnym podłożu, bez konieczno-
ści stałego kontrolowania poprawności 
spoziomowania, czy pionownik lasero-
wy do ustawienia teodolitu na zadanym 
punkcie. Teodolit DT-2 jest odporny na 
trudne warunki atmosferyczne (IPX6), co 
sprawia, że jest przygotowany do pracy 
nawet w ulewnym deszczu. Pojemny aku-
mulator pozwala na długi czas pomiarów 
w terenie.
Teodolit DT-2 zapewnia wysoką precyzję 
pomiarów - nowoczesny system odczytu 
koła poziomego pozwala na natychmia-
stowe używanie teodolitu po jego wyję-
ciu z walizki, a boczna libella rurkowa 
ułatwia dokładne spoziomowanie teodoli-
tu. Nie straszne mu też wibracje i wstrzą-
sy – kompensator koła poziomego umożli-
wia pracę teodolitem w pobliżu ciężkich 
maszyn wywołujących drgania podłoża. 
Jest też prosty w obsłudze – posługiwa-
nie się teodolitem jest niezwykle łatwe, 
a wyniki pomiarów wyświetlane są na 
podświetlanym ekranie LCD instrumentu. 
Jest wszechstronny w zastosowaniach – 
przeznaczony do pomiarów kątów, kie-
runków, wysokości, pochyleń, tyczenia, 
przenoszenia azymutów do szybów. Ma 
solidną konstrukcję, co pozwala na po-
miary w każdych warunkach – instrument 
jest w pełni wodo- i pyłoszczelny (IPX6), 
więc można go używać nawet w najcięż-

szych warunkach atmosferycznych na 
budowie.

Markowy sprzęt 
w przystępnej cenie
Nivel System jest marką instrumentów 
pomiarowych dla branży budowlanej i 
geodezyjnej wprowadzoną na polski ry-
nek przez TPI Sp. z o.o. w 2003 r. Pro-
dukty Nivel System przeznaczone są dla 
szerokiego kręgu odbiorców, dla których 
jednym z podstawowych kryteriów wy-
boru jest przystępna cena z jednocze-
sną gwarancją odpowiedniej jakości, co 
zapewnia możliwość wykorzystania w 
wielu zastosowaniach profesjonalnego 
zestawu pomiarowego kosztem niższym 
niż dotychczas. Instrumenty Nivel Sys-
tem wyróżniają się własnym oryginalnym 
wzornictwem i kolorystyką, co sprawia, 
że rozpoznanie tej cieszącej się zaufa-
niem marki jest proste i jednoznaczne. 
Nivel System to pewność bezpiecznej i 
komfortowej pracy w wielu typowych 
zastosowaniach. Instrumenty spełniają 
międzynarodową normę wodoszczelno-
ści IP. Dzięki sieci punktów serwisowych 
rozmieszczonych na terenie całego kraju, 
każdy użytkownik ma łatwy dostęp do 
profesjonalnego serwisu.

Precyzyjne narzędzie
pomiarowe na każdą budowę
Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2 
jest instrumentem charakteryzującym 
się wyjątkową prostotą obsługi. By po-
sługiwać się tym narzędziem, nie trzeba 
posiadać specjalistycznej wiedzy, a z 
powodzeniem wystarcza krótkie szko-
lenie. Dzięki czytelnym, dwustronnym 
wyświetlaczom, mamy bieżący dostęp do 

odczytów mierzonych kątów poziomych 
i pionowych. Libella pudełkowa pozwala 
precyzyjnie spoziomować instrument. 
Ustawienie instrumentu nad punktem 
wykonamy dzięki wygodnemu pionowni-
kowi laserowemu. Kompensator utrzy-
muje sprzet we właściwej pozycji nawet 
podczas pracy na niestabilnym podłożu. 
Zastosowanie najwyższej jakości opty-
ki gwarantuje realizację pomiarów z 
dużymi dokładnościami. Niewątpliwym 
atutem teodolitu jest jego system zasi-
lania (akumulator). Typowe zastosowania 
Nivel System DT-2 to: prace budowlane i 
geodezyjne, pomiary kąta, wyznaczanie, 
określanie spadków, pochylenia, a także 
wszelkie prace związane z określeniem 
kierunków i linii prostych.

Dodatkowy rok gwarancji
Teodolit Nivel System DT-2 standardowo 
objęty jest roczną gwarancją. Klient, 
który zarejestruje produkt w przeciągu 
3 miesięcy od daty zakupu na stronie 
http://www.tpi.com.pl/rejestracja-gwa-
rancji, otrzyma przedłużenie gwarancji 
na zakupiony instrument o dodatkowy 
rok.

Podsumowanie
Teodolit elektroniczny  Nivel System DT-2
to precyzyjne narzędzie pomiarowe, 
zapewniające pewne i szybkie pomia-
ry w budownictwie. Niewątpliwie, naj-
większym jego atutem są wszechstron-
ność zastosowania i przyjazna obsługa. 
Funkcje, uaktywniane na podświetlanych 
wyświetlaczach LCD panelu sterującego 
instrumentu, zapewniają szybką i spraw-
ną obsługę sprzętu. Całość uzupełnia so-
lidna konstrukcja, dzięki czemu pomiary 
mogą być dokonywane  nawet w najcięż-
szych warunkach atmosferycznych na bu-
dowie – a wszystko w bardzo atrakcyjnej 
cenie: 3590 zł/netto (w zestawie ze sta-
tywem: 3790 zł/netto). Nowy teodolit Ni-
vel System DT-2 jest już dostępny w sieci 
dystrybucji TPI (wykaz dystrybutorów 
i regionalnych biur TPI znajduje się na  
www.tpi.com.pl).
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Teodolit elektroniczny Nivel System DT-2 to nowy 
instrument w ofercie TPI. Jest precyzyjnym 
2-sekundowym instrumentem pomiarowym, dzięki 
któremu można łatwo i szybko wyznaczyć kierunek, 
kąt czy określić spadek.
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