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Resnično Bosch!
Da vrtanje 
 ne bo igra na srečo

Bosch D-tect 150 in 150 SV Professional –  
za zanesljivo detekcijo kovin, električnih  
vodov, lesa in plastičnih cevi.  
Modro električno orodje: za obrt in industrijo.

www.bosch-professional.si
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Vsakdo, ki je že kdaj nepravilno zavrtal, ve, koliko jeze in 
stroškov lahko povzroči takšna napaka. Tudi nenatančna 
 kontrola gradbenih struktur ali prekritij betona ima lahko  
pri nadaljnjem poteku gradbenih del neprijetne posledice.

Boljša rešitev: 
Preverite stene, strope in tla ter poiščite tudi plastične cevi, 
ki so do zdaj ostajale skrite. Tako se vam bodo po zaslugi 
brezhibnih izvrtin in natančnega dela ter izvedenske kontrole 
nabavni stroški povrnili v najkrajšem možnem času. 

Boscheva linija D-tect 150 
Professional.
Pravi profesionalci ne delajo  
na slepo.

NOVO: Ultra širokopasovni  
radarski senzor za zanesljivo  
detekcijo plastike.

Edinstveni 4-kanalni radarski  
senzor na svetu vključuje številne 
Boscheve patente in zagotavlja 
merilne rezultate z doslej nepoznano 
natančnostjo. Zanesljivo lahko dolo-
čite celo položaj cevi iz umetnih  
mas pri talnem in zidnem gretju.
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Pregled nad vsemi predmeti. Vedno.
S senzorjem za plastiko, les, kovine in elektriko.

Velik, osvetljen prikazovalnik
Prikazovalnik je velik, osvetljen in jasno prikazuje najdene 
predmete – z lastnostmi materiala in milimetrsko natančnim 
položajem. Pri ploščatih predmetih se dodatno prikaže 
podatek o dimenzijah.

Različni načini za optimalne rezultate meritev
Naprava za detekcijo z različnimi načini zanesljivo pokaže  
različne predmete – nanje opozori z rdečo LED-lučko. Če sveti  
zelena LED-dioda, v območju senzorja ni nobenega predmeta.

Intuitivno upravljanje
Intuitiven meni v več jezikih in jasna struktura  
različnih načinov za enostavno uporabo.
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Največja globina zaznavanja je 150 mm
Takoj po vklopu naprave, ki ne potrebuje umerjanja, natančno pokaže  

predmete na globini do 150 mm. Točna globina vrtanja oz. predmeta se 
prikaže v statusni vrstici na prikazovalniku.

Robustni in odporni na udarce
Kot nalašč za uporabo na gradbiščih po zaslugi  

zaščite pred prahom in škropljenjem vode po IP 54.
Brez poškodb ostanejo tudi po preizkusnem  

padcu z višine 1 m.

Ultra širokopasovni radarski senzor
Bosch nudi prve naprave za detekcijo predmetov  

na tržišču, ki omogočajo tudi zanesljivo  
zaznavanje plastičnih cevi.

Prikaz natančne razdalje
Prikaz razdalje med dvema ali več predmeti  

je natančno prikazan v pogledu „Ruler View“. 
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Natančen prikaz globine vrtanja
Pred vrtanjem preverite steno glede predmetov,  
ki ležijo v njeni notranjosti. Če je zaznan predmet,  
se prikaže natančna maksimalna globina vrtanja,  
do katere še lahko vrtate brez škode. 

Prikaz lastnosti materiala
Prikažejo se na prikazovalniku levo zgoraj. 
Zaznani predmeti so pregledno prikazani s simboli. 

Odlična zmogljivost detekcije 
Izbirate lahko med petimi različnimi načini detekcije.  
Naprava nato samodejno nastavi način delovanja 
 senzorjev za izbrani način dela, s čemer je zagotovljena 
optimalna detekcija.  

„Nabava se v vsakem primeru  
izplača. V primerjavi z našo dose-
danjo napravo najde D-tect 150 
Professional namreč tudi plastič-
ne cevi. Škoda pri enem samem 
 navrtanem cevnem vodu je večja 
kot cena nakupa naprave.“ 

Frank Mayer, monter
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2,7 cm

Bosch D-tect 150 Professional.
Specialist za vrtanje brez škode.

Po zaslugi ultra širokopasovne radarske senzorike in dveh dodatnih sen-
zorjev Boschev D-tect 150 Professional zazna kovine, električno napetost, 
les in plastične cevi. Naprava samodejno nastavi delovanje senzorjev glede 
na izbiro želenega načina in natančno prikaže globino vrtanja. 

Zmogljivost detekcije D-tect 150 D-tect 150 SV

Armaturno železo, električni vodi,  
plastični in kovinski predmeti:
v betonu/železobetonu + +

Armaturno železo, električni vodi,  
plastični in kovinski predmeti:
v vlažnem betonu – +
Večplastne cevi iz kovine in  
plastike in plastične cevi,  
napolnjene z vodo + +
Leseni tramovi, kovinski nosilci  
in električni vodi v suhomontažnih  
stenah + +
Električni vodi v votlakih + +
Predmeti, ki ležijo tesno skupaj  
(s prikazom signala) – +



3 m
m

Bosch D-tect 150 SV Professional.
Specialist za izvedenska dela in kontrolo betona.

Pogosto težke pogoje pri merjenju betonskih prekritij ali pri izdelavi  
izvedenskega mnenja boste z lahkoto premagali s posebnimi načini 
 detekcije, na primer za zaznavanje predmetov v vlažnem betonu.  
D-tect 150 SV Professional je poleg tega optimalno primeren za detek-
cijo predmetov, ki ležijo zelo tesno skupaj.

Zmogljivost detekcije D-tect 150 D-tect 150 SV

Armaturno železo, električni vodi,  
plastični in kovinski predmeti:
v betonu/železobetonu + +

Armaturno železo, električni vodi,  
plastični in kovinski predmeti:
v vlažnem betonu – +
Večplastne cevi iz kovine in  
plastike in plastične cevi,  
napolnjene z vodo + +
Leseni tramovi, kovinski nosilci  
in električni vodi v suhomontažnih  
stenah + +
Električni vodi v votlakih + +
Predmeti, ki ležijo tesno skupaj  
(s prikazom signala) – +



„Na gradbišču mora vse teči kot po 
maslu. Z napravo D-tect 150 SV Pro-
fessional lahko na primer preverim 
in odobrim dela celo pri še vlažnem 
betonu pri betonskem pokritju nad 
armaturnim železom.“

Walther Gutsberg, inženir

Merjenje pri vlažnem betonu do globine 60 mm
D-tect 150 SV Professional v načinu „Vlažen beton“ natančno  
in zanesljivo zazna vse predmete do globine 60 mm. 

Prikaz točne globine predmeta
Boschev D-tect 150 SV izmeri točno globino predmeta  
in jo prikaže v centimetrih. Tako lahko natančno določite  
predmete pod prekritji, na primer napeljavo talnega gretja,  
armature in še veliko drugega.  

Neposreden prikaz signala s funkcijo Signal View
Radarski podatki se prikažejo neposredno – brez interpre-
tacije naprave. S tem je možen natančen prikaz predmetov, 
ki ležijo zelo tesno skupaj, na primer mrežnih struktur.
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Boscheva linija D-tect 150 Professional nudi odlične rešitve za vse profesionalce, ki morajo 
zaznavati in preverjati skrite predmete. Na področju instalacij je vaš idealni spremljevalec  
D-tect 150 Professional, za izvedenska mnenja in preverjanje betona pa je za vas najboljša 
 naprava D-tect 150 SV Professional – predvsem po zaslugi načina Signal View.

Izberite najboljšo napravo za detekcijo iz Boscha. Že vnaprej preprečite škodo in si tako 
 prihranite čas, denar in nejevoljo.
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Določanje položaja. Preverjanje. Vrtanje.
Bosch D-tect 150/150 SV Professional.

Tu najdete kratek povzetek vseh skupnih lastnosti in prednosti Boschevih naprav D-tect 150/150 SV 
Professional. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.bosch-professional.si ali pri 
svojem trgovcu. 

Bosch D-tect 150 Professional        Bosch D-tect 150 SV Professional 

Kataloška številka 0 601 010 005 0 601 010 008

Načini detekcije
Univerzalen način, posebej za 
beton, ogrevane površine, suho 
gradnjo, voltake

Univerzalni način za beton,  
vlažen beton, posebej za  
beton, ogrevane površine,  
suho gradnjo, kovine,  
Signal View

Obseg dobave Zaščitna torbica, 4 baterije x 1,5 V LR6 (AA)

Materiali, ki jih je mogoče odkriti
Cevi iz umetnih mas, železne kovine, neželezne 
kovine, leseni podometni deli konstrukcij, električni vodniki 

Maks. glob. detekcije 150 mm

Natančnost ± 5 mm

Samodejni izklop, pribl. 5 min 

Električno napajanje 4 baterije x 1,5 V LR6 (AA)

Teža, pribl. 0,7 kg

Dimenzije (D/Š/V) 220 mm/ 97 mm/ 120 mm

Zaščita pred prahom in 
 škropljenjem

IP 54 
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Robert Bosch d.o.o.
Poslovno področje Električna orodja
Celovška 228
1117 Ljubljana
www.bosch-professional.si

*  Za vsa profesionalna električna orodja modrega programa ob registraciji  
v roku štirih tednov po nakupu na www.bosch-professional.com/warranty


