
Equipamentos a laser
Equipamentos de topografia
Inspeção de ferramentas de diagnóstico
Metros ângulos de nível
Fitas e rodas de medição
Acessórios

CATÁLOGO  2016

MEASUREMENT FOUNDATION



SOBRE OS INSTRUMENTOS DA ADA

para oferecer aos nossos clientes com modernos 
equipamentos 

com todos os nossos instrumentos para atender às 

SERVIÇO DESENVOLVIDO

clientes sempre pode obter todas informação relativa 
ao procedimento de reparação de equipamentos de 



NOSSOS EQUIPAMENTOS
 

Laser Equipamentos de medição                4

Optical equipamento de medição              42

Controle e ferramentas de 
diagnóstico                                                        50

Metros e níveis de ângulo                       66

Fitas de medição
Rodas de medição                               72

Acessórios para equipamentos 
de laser                                 76

Acessórios para equipamentos 





EQUIPAMENTOS DE 
MEDIÇÃO A LASER

Níveis a laser                                              6



www.adainstruments.com6

CUBE mini
Nivel laser

de metros

Informações técnicas 

10

Classe do laser

Fonte de energia

 

Conjunto completo

Nivel laser

Manual de instruções

BASIC HOME PROFESSIONAL

v v v

v

v v

v

v v v
   v v v

  ARTICLE
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CUBE 
Nível laser BASIC EDITION

HOME EDITION

PROFESSIONAL EDITION

ULTIMATE EDITION
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Classe Laser

Fonte de energia

Dimensões

20

Operação com receptor

Membro rotativo

Operação do carregador

Funções

Conjunto Completo

Nível de Laser

Manual de instruções

BASIC HOME PROFESSIONAL ULTIMATE

v v v v

v v

v v v

v v

v v v v

v v v v

   Estojo v

   Vidros do laser v

  ARTICLE
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Nível laser linha BASIC EDITION

HOME EDITION

PROFESSIONAL EDITION

ULTIMATE EDITION

BA
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alumínio leve com deslizamento coluna para instalação na altura 

Classe Laser 

Fonte de energia

Dimensão 

20

Operação com receptor

Operação do carregador 

sim

Funções

Conjunto Completo

Níver Laser

Manual de instruções

BASIC HOME PROFESSIONAL ULTIMATE

v v v v

v v

v v v

v v

v v v v

v v v v

  Estojo v

  Vidros do laser v

  ARTICLE
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Conjunto completo

Nível laser

Manual de Instruções

Nível de linha laser

suas funções pode ser estimado tanto por profissionais e 

Classe Laser

Fonte de energia

Dimensão

Membro rotativo

Fio

Operação do Carregador

Operação com receptor

Características

BASIC HOME PROFESSIONAL ULTIMATE

v v v v

v v

v v v

v v

v v v v

v v v v

  Estojo v

   Vidros do laser v

  ARTICLE
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Nível linha laser

Conjunto completo

Nível laser 

Manual de Instruções

Classe laser

Fonte de energia

Operação com receptor 

Membro rotativo

Fio

Operação do Carregador

Características

BASIC HOME PROFESSIONAL ULTIMATE

v v v v

v v

v v v

v v

v v v v

v v v v

  Estojo v

   Vidros do laser v

  ARTICLE
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   Informações técnicas

Nível laser

um modo de recepção para a operação ao ar livre sob luz 

Classe do laser 

Fonte de energia 

Operação com receptor 

Fio

Verde
sim

sim

Funções

Conjunto completo 

Nivel laser  

Estojo 

ULTIMATE

v

v

v

v

v

v

  Óculos v

  Manual de instruções v

  ARTICLE
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Nivel laser

strução e reparação ao pavimentar o assentamento ou outro 

Classe do laser 

Fonte de energia 

Operação com receptor  

Verde 
sim

sim

Funções

Conjunto completo 

Nivel laser

Estojo  

ULTIMATE

v

v

v

v

v

v

  Óculos  v

  Manual de instruções v

  ARTICLE

   Informações técnicas 
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Nível laser
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O sistema de alarme autonivelante começam  a piscar se o instru

bolsa macia para o transporte reduz a possibilidade de danificar o 

Fonte de energia

Operação com receptor

Membro rotativo

Operação da fonte de energia  

sim

sim

Características

Conjunto completo

Nível laser 

Estojo para transporte

Manual de instruções

v
v

v

v

v

ARMO 2D  

ARMO 2D  

ARMO 2D  

  ARTICLE
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Phantom 2D / Phantom 2D set
Nível a laser
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Fonte de energia 

Operação com receptor

Operação em posição inclinada

sim

sim

sim

Características

Conjunto completo

Nível de laser

Vidros do laser

Alvo de laser

Manual de instruções

v

Phantom 2D  Phantom 2D Set
v

v

v

bolsa

v

v

v

v

v

v

v

v

    

  ARTICLE
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2D BASIC LEVEL
Nível a laser
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Fonte de energia

20

Operação com receptor

Membro rotativo

Operação em posição inclinada

sim

sim

Características

Conjunto completo

Nível de laser

Vidros do laser
Alvo de laser

v

v

v

v
vManual de instruções

sim

sim

v

2D Basis Level

  ARTICLE
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Nível laser

2V
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Fonte de energia

Operação com receptor

Membro rotativo

sim

sim

Características

Conjunto completo

Nível de laser

Vidros do laser

Estojo de alumínio

v

v

v

v
v

Manual de instruções

sim

v

Cinta

v
   ARTICLE
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Nivel laser

durante a construção e reparação ao pavimentar o assentamento 

2V



www.adainstruments.com

Classe do laser

Fonte de energia

   Informações técnicas

Conjunto completo

Nivel laser

v

v

v

v
v

Carregador

Detector com braçadeira

v v

v

v

v

v
v

v
v

v

v

v

v

Óculos

opcional
opcional

opcional

v

vManual de instruções 

PROLiner 2V PROLiner 4V PROLiner 4V Set

  

   ARTICLE
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Nível laser

durante a construção e reparação ao pavimentar o assentamento 

2V
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Classe do laser

Fonte de energia

Conjunto completo

Nivel laser

v

v

v

v
v

Carregador

Detector com braçadeira

Manual de instruções 

v v

v

v

v

v
v

v
v

v

v

v

v

Óculos

opcional
opcional

opcional

v

v

ULTRALiner 2V ULTRALiner 4V

  

   ARTICLE

   Informações técnicas
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6D MAXLINER
Nível laser
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Fonte de energia

Operação com receptor

Membro rotativo

Operação a partir do carregador

sim

sim

Características

Conjunto completo

Nível de laser

Vidros do laser

v

v

v

v
v

sim

sim

v

Manual de instruções v

6D MAXLINER

   ARTICLE
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6D SERVOLINER
Nível laser

O sistema mais moderno de operação de conversores permite 
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Fonte de energia

10

Conjunto completo

Nível de laser

Vidros do laser 

Alvo de laser 

v

v

v

v
v

v

v

Operação com receptor

Membro rotativo

Operação a partir do carregador

sim

sim

Características

sim

sim

Operação em posição inclinada sim

vManual de instruções

6D SERVOLINER

  ARTICLE
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ROTARY 500 H Servo
Nível laser rotativo

fornecimento de entradas e saídas sob inclinação e assim 

Modos de autonivelamento

Classe do laser 2

Diodo do laser

Fonte de energia

Conjunto completo ROTARY 500 H Servo

Nível laser v

v

v

Controle remoto v

v

Óculos para laser v

v

Carregador v

v

Manual de instruções v
ARTICLE



www.adainstruments.com

ROTARY 400 HV Servo
Nível laser Rotativo

Informações técnicas 

Modos de autonivelamento 

Classe do laser 2

Diodo do laser 

Fonte de energia

Conjunto completo ROTARY 400 HV Servo

Nível laser v

v

v

Controle remoto v

v

Óculos para laser v

v

v

Carregador v

Compartimento da bateria v

v

Manual de instruções v
ARTICLE 
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LaserMarker
Nível laser

Classe de laser

mm

2

Conjunto completo

Nível de laser

LaserMarker

Manual de instruções  

v

v
v

ARTICLE A00404

v

Ní

   Informações técnicas
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ROBOT mini 
Trena a laser

quantidade mínima de funções para canteiros de obras: medida 

Classe e tipo de trena  

Medições continuas

Luz de fundo da tela

sim

sim

A trena a laser

Coldre

Manual de instruções 

v
v

v

v

   Informações técnicas ROBOT mini

  Acompanha ROBOT mini

  ARTICLE

  Funções ROBOT mini
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Trena a laser



www.adainstruments.com

Classe e tipo de trena

20 20

Memória

Medições continuas

Luz de fundo de tela 

sim sim

sim sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Trena a laser 

Coldre

Correia de pulso

Manual de instrução

v
v

v

v

v

  Informações técnicas Robot 40 Robot 60

  Funções Robot 40 Robot 60

  Acompanha       Robot 40 Robot 60

   ARTICLE
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COSMO mini
Medidor de distância a laser

de distância a laser compacto e leve para o local de con

Classe do laser 

Temperatura de operação

Medição continua

Luz de fundo de tela 

sim

Medidor de distância

Manual de instruções

v
v

v

v

sim

  Informações técnicas COSMO mini

  Funções COSMO mini

sim

sim

  Acompanha COSMO mini

   ARTICLE
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Trena a laser
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  Informações técnicas COSMO 40 COSMO 70

Classe e tipo de trena

Temperatura de operação

20 20

Memória

Medições continuas

Luz de fundo de tela 

sim

sim

sim

sim

sim

sim
sim

sim

Trena a laser

Coldre

Manual de instrução

v
v

v

v

  Funções COSMO 40 COSMO 70

  Acompanha COSMO 40 COSMO 70

  ARTICLE
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Medidor de distância a laser

que são impossíveis de fazer com medidores de distância 

possível apontar o instrumento com a ajuda de mira no visor 

altura de duas paredes e distância entre eles ou por a altura e 

Classe do laser 

Medidor de distância

Manual de instruções

  Informações técinas   Acompanha
v

v

v

v

   ARTICLE
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Acompanha   SHOOTER 400

Trena a laser v

Coldre v

Correia de pulso v

Lenço de limpeza  v

Manual de instrução v
ARTICLE

SHOOTER 400
Trena a laser

a observação e medição de distâncias de objetos localizados a 

a velocidade de um objecto em movimento se a sua velocidade 

Informações técnicas

±1

6X





OPTICAL EQUIPAMENTOS 
DE MEDIDA
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Teodolito eletrônico

Teclado e visor estão localizados em ambos os lados do instru
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Display LCD

Compensador de círculo vertical 

Fonte de alimentação 

dupla face

20

Acompanha

Tampão para lentes

Carregador

Conjunto de ferramentas

Manual de instruções  

Compartimento da bateria 

  Informações técnicas   DigiTeo 20 DigiTeo 5 DigiTeo 2

20 10 2

  Imagem positiva

  dupla face

  um lado
  

  

  

   

  

  

  

  

DigiTeo 20 DigiTeo 5 DigiTeo 2
v

v

v

v

v

v

v

v

  ARTICLE
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Teodolitos óptico

não requer fonte de alimentação e você pode usar este instrumento 

 

tipos de acessórios para atender às necessidades de todos os 

  Acompanha
  Teodolito óptico v

  Tampão para lentes  v
  v
  Conjunto de ferramentas v
  v
  Manual de instruções v

  ARTICLE

  Informações técnicas

  

  

  Formação de imagem positiva

  

  2

  1

  1

±2
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BASIS
Nível óptico

 

Acompanha

Nível óptico

Conjunto de ferramentas

Manual de instruções 

  Informações técnicas

20

  Erro do compensador 

  BASIS
   v

  v

  v

  v

  v

v

  ARTICLE
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Nível óptico

Nível óptico

Conjunto de ferramentas

Manual de instruções 

  Informações técnicas

  

  Erro do compensador     

  

  

  Acompanha

   v

  v

  v

  v

  v

  ARTICLE



www.adainstruments.com

Nível óptico

Nível laser 

Conjunto de ferramentas

Maleta para transporte
Manual de instruções

Acompanha

  Informações técnicas   PROF-X20

20

  Compensador    

  PROF-X20
 v

v

v

v

v

v

  ARTICLE



25 C°



Testadores de espessura de revestimento          60
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Pirômetro

  Informações técnicas    TemPro 550

  

12:1

±2 ±2

±1 ±2

  Alvo marcador pontual

  Fonte de alimentação    

TemPro 550

   v v

  v v

   v v

  Manual de instruções v v

  ARTICLE A00222
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Pirômetro

  Informações técnicas  TemPro 700

  

 12:1

  

  

  

  Alvo marcador pontual

  

  

  Fonte de alimentação

  

  

  TemPro 700
   v

  v

  v

  Manual de instruções v

  ARTICLE A00224 A00225
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TemPro-pocket
Pirômetro

Manual de instruções

Acompanha

  Informações técnicas   TemPro-pocket

6:1

  Fonte de alimentação

  

  TemPro-pocket
v

  v

  v

  ARTICLE
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Detector de umidade

 

Detector de umidade

  Acompanha
  Detector de umidade v

  v

   v

  Manual de instruções v

  ARTICLE A00400

  Informações técnicas 

  

  20

  Fonte de alimentação

  

  Informações técnicas   
   

  

 Temperatura ±1

 

 Fonte de alimentação

 Temperatura de funcionamento  

  

  Acompanha
  Detector de umidade v
  v
  Manual de instruções  v

  ARTICLE
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Detector de umidade

Detector de umidade

  Acompanha
  Detector de umidade v

  v

  Manual de instruções v

  ARTICLE

  Informações técnicas    
  

  

  A precisão da medição ±

  

  

  Acompanha
  Detector de umidade v
  v
  Manual de instruções v

  ARTICLE

  Informações técnicas

  

  

  A precisão da medição 
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AeroPipe
Termo Higrômetro

com base nos resultados das medições de umidade e temperatura: 

Acompanha

  Informações técnicas AeroPipe

Temperatura 

   

   2 minutos de inatividade

   

   

   

  AeroPipe
v

  v
  Manual de instruções v

  ARTICLE A00407
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AeroTemp
Anemômetro – Termômetro

Acompanha

  Informações técnicas AeroPipe

Temperatura 

Velocidade do vento

  

    

   

   

   

  AeroPipe
  v

v

  Manual de instruções v

  ARTICLE A00406



www.adainstruments.com

Sonômetro

Acompanha

  Informações técnicas    

A

  Display

20 minutos de inatividade

  Temperatura de operação

112

  

  v

v

  Manual de instrução v

  ARTICLE 



www.adainstruments.com60

Testador de espessura de revestimento

Capa

Testador de espessura

Acompanha

  Informações técnicas

  F N

  

  

  

  

  

  

 

  

Manual de instruções

  

   v

   v

  v

v

v

  ARTICLE
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Videoboroscópio 

 

Acompanha

  Informações técnicas 

  

  12

  Distancia focal 

 1

  

  Fonte de luz LED

  Formato de imagem

  

  Giro da imagem

  Formato de saída TV

  

  

  

  

  

  Videoboroscópio v
v

  Cabo da TV v
v

  Manual de instruções v

  ARTICLE
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Videoboroscópio 

 

Acompanha
Videoboroscópio

Cabo da TV

Manual de instruções

  Informações técnicas

  60

  12

  Distância focal

  Formato de imagem

  Formato de saída de TV

  Memória interna de 

 

 

ZVE Pocket
Vídeoboroscópio 

Acompanha
Videoboroscópio

Cabo da TV

Manual de instruções

  Informações técnicas ZVE Pocket
  60

  

  mm 

 60

  Formato de imagem de  

  Ampliação da imagem 

 

  

  

  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

ARTICLE A00402

  ZVE Pocket
  v

  v

  v

  v

  v

  v

  v

ARTICLE A00405
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Cabo de extensão de sonda com vídeo

ZVE 1M ZVE 2M

  Infromações técnicas ZVE 2M ZVE 4M
  100 200

6

 

  ARTICLE

Z
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Schmidt Hammer 225
Esclerômetro

O martelo mede a recuperação de uma mola de massa contra a 

  Informações técnicas  Schmidt Hammer

  

  

  2

  não menos que 60

  

  ±1

  

  

Acompanha Schmidt Hammer

  v

  Mala para transporte v
  v

  Manual de instruções v

  ARTICLE
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Detector de metal, madeira e arame

   Características 

sim
Detecção de metais sim
Detecção de madeiras sim
Calibragem

   Acompanha 

Detector v

Capa v

v

Manual de instruções v

   ARTICLE A00466

    Informações técnicas  

60

20
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AngleMeter 45 
Medidor de ângulo digital

  Informações técnicas  AngleMeter 45 

  

  

  

  Fonte de energia  

  2 000

Acompanha

Medidor de ângulo digital 

Medidor de ângulo digital

  Informações técnicas AngleRuler20 AngleRuler50

  20

  

  

  

  2 000

Medidor de ângulo digital 

 Acompanha AngleRuler20 AngleRuler50

v

v

 ARTICLE

AngleMeter 45
v

v

 Manual de instruções v

 ARTICLE
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  Informações técnicas  

 

  

  

  

Paquímetro digital 

Acompanha  

  v
  v

  Manual de instruções v

  ARTICLE
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ProDigit MICRO
Inclinômetro digital

Informações técnicas 

Acompanha ProDigit MICRO

  v

v

v

Manual de instruções v

 ARTICLE

ProDigit Mini 
Nível digital

O instrumento fornece som de alarme sonoro quando o resultado se 

  Informações técnicas ProDigit Mini

  

  

100

Acompanha

Nível digital

Manual de instruções

ProDigit Mini
v

v

v

v

 ARTICLE
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Nível digital

butidos na parte inferior permitem ajustar o instrumento sobre a 

  Informações técnicas ProLevel 40 ProLevel 60

   60 100

  

  

  

  ARTICLE 

Níveis

proteção contra quedas e prevenção de deslizamento durante as 

Informações técnicas  TITAN 600  TITAN 2000

600 1000 1200 2000

ARTICLE



2



FITAS DE MEDIÇÃO 
E RODAS DE MEDIÇÃO
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Fitas métricas

jetado para medições a distância durante construções e obras 

Fita métrica com lâmina de aço

  Informações técnicas RubTape 5

  10

  16

  Lâmina aço

  ARTICLE

  Informações técnicas Metal Nylon 50 

  100

  

  Lâmina aço

  ARTICLE
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Rodas de medição

  Informações técnicas Wheel 50 Wheel 50 Digital

  10 000 10 000 10 000 10 000

  10 10 10 10

  100 100

  Acompanha Wheel 50 Wheel 50 Digital
v v v v

v v v v

v v

  Manual de instruções v v v v

  ARTICLE





A operação com nível de laser em estado 

DE LASER
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Alvo vermelho

ARTICLE

ARTICLE
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ARTICLE

de sistemas de laser em suportes e barras com rosca do para

de dispositivos de nivelamento das quais impedem a instalação 

ARTICLE

ARTICLE
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Universal Clamp

ARTICLE

Universal Mount

 

ARTICLE
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LR 50 
Receptor laser

O receptor tem dois níveis tubulares para ajuste preciso em plano 

ARTICLE Precisão, mm/m BateriaTempo de uso contínuo, h

ARTICLE Altura, cm Acompanha
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Silver/Silver + tripé
Tripé de elevação

O pilar tem escala que mede em centímetros para o ajuste mais 

Elas protegem a superfície de montagem de danos e ajuda a corrigir 

ADA Silver ADA Silver+tripod

Cabeça giratória
Cabeça giratória

 ARTICLE
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Tripé de evelação

Elevation 16

Elevation 16 166

Modelo ARTICLE Altura máx, cm Diâmetro da cabeça Peso, kg Rosca
  

  

  





Os acessórios para equipamentos de topogra
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Fixador ocular ZF2
Para teodolitos eletrônicos

ADA DigiTeo permitem alcançar alvos localizados em alto ângulo no 

ZF2 ADA DigiTeo

Modelo ARTICLE Método de instalação Modelos de teodolitos

de nivelamento telescópicos que são feitas de liga de alumínio 

A escala de medição em milímetros começa a partir da parte 

Model Article Comprimento, m
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Light

Modelo Article Altura, cm Diâmetro para montagem do tripé, mm Peso, kg Rosca
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Strong

Modelo Article Altura, cm Diâmetro para montagem do tripé , cm Peso, kg Rosca

160
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@
MORE INFORMATION

www.adainstruments.com
www.ada-auto.ru

www.ada-robot.com
www.ada-cube.com






