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Scanner que detecta canos de PVC é destaque da 
Bosch na 19ª. Feicon 
 
� Dtect 150 também identifica materiais como madeira, cobre e fiação elétrica 
� Aviso sonoro e óptico indica o tipo de material e profundidade máxima de 

perfuração 
 
A Bosch apresenta na Feicon 2011 a solução para realização de perfurações 
seguras e precisas. O Dtect 150 é um scanner de parede que identifica canos de 
água (PVC) e Cobre, material energizado (fio elétrico) e madeira em uma 
profundidade de até 15 centímetros.  
 
A ferramenta é ideal para o profissional que quer evitar estragos indesejáveis e 
os altos custos de retrabalho ao perfurar um cano da rede hidráulica de uma 
residência, por exemplo. O Dtect 150 é indicado para uso em paredes de 
concreto, dry-wall, painel de calor (paredes e pisos revestidos com tubulações 
para aquecimento) e alvenaria.  
 
Além de indicar com precisão em sua tela a posição em que o objeto se 
encontra, o Dtect possui um sinal sonoro que facilita a identificação do tipo de 
material está por trás da parede (canos de PVC ou cobre, fio elétrico e madeira). 
Graças aos quatro tipos de sensores, o scanner também informa qual a 
profundidade máxima de perfuração para não atingir os objetos.  
 
Com design compacto e ergonômico, o Dtect possui certificação IP 54 de acordo 
com a Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical 
Commission, IEC), que garante maior durabilidade do produto, mesmo com 
respingos de água e poeira. Além disso, há o sistema soft grip, que proporciona 
melhor conforto durante a operação. 
 
Pedreiros, pintores, marceneiros, encanadores, assentadores de azulejo, 
instaladores de drywall, portas, janelas, guarnições, armários e sistemas elétricos 
são os profissionais em potencial para fazerem uso dessa ferramenta em seu 
dia-a-dia.  
 
Linha de medição inteligente 
Os visitantes do estande da Bosch também irão conferir duas novidades na linha 
de medição inteligente: o GLL 2-80 - primeiro nível laser de planos da Bosch com 
projeção em 360º em linhas verticais e horizontais, e o GLM 250VF – medidor de 
distância a laser com alcance de até 250 metros.  
 
Nível laser GLL2-80 

O nível laser GLL2-80 executa trabalhos de 360º em linhas verticais e 
horizontais, além de permitir a marcação de alturas e pontos de nivelamento em 
áreas de até 20 metros e com alcance de 80 metros, com uso do receptor Bosch 
LR2, que identifica a localização do raio laser em ambientes com alta 
luminosidade, onde a visualização a olho nu é reduzida.  
 
O equipamento possibilita ainda obter nivelamento em apenas quatro segundos 
sem a necessidade de ajuste manual. O tripé que o acompanha garante 
excelente estabilidade para o nível, o que se traduz em maior eficiência e 
exatidão no trabalho. 
 
O formato compacto e ergonômico do o nível a laser 
GLL2-80 proporciona mais conforto durante a operação, 
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e pode ser usado por até duas pessoas simultaneamente. Esta ferramenta 
também possui certificação IP 54, que garante maior durabilidade do produto, 
mesmo com respingos de água e poeira. É a ferramenta ideal para profissionais 
que precisam de precisão para transferir medidas, checar alturas e linhas de 
referência em ambientes internos, como arquitetos, engenheiros, marceneiros, 
instaladores entre outros.  
 
Medidor de distância GLM 250VF 

O GLM 250 VF é o medidor com maior capacidade de aferição do mercado, com 
alcance de 250 metros. Conta ainda com visor integrado com capacidade de 
ampliação de até 1,6 vezes, que deixa nítida a imagem do laser mesmo em 
locais com alta luminosidade.  
 
Outro diferencial é a possibilidade de armazenar as 30 últimas medições, além 
de realizar cálculos de soma, subtração e medições indiretas, como Pitágoras, 
Pitágoras combinado e trapézio. O medidor de distância GLM 250 VF conta 
ainda com pino para medições de cantos e de paredes externas e bordas, timer 
para aferição programada, luz de fundo, rosca para tripé, entre outras 
características.  
 
Assim como a maioria das ferramentas de medição Bosch, o GLM 250VF possui 
proteção IP 54 contra respingos de água e poeira. Sua lente de vidro e o 
dispositivo óptico de cerâmica garantem maior durabilidade do produto e 
proporcionam mais resistência em caso de quedas.  
 
O GLM 250 VF é ideal para profissionais que precisam realizar medições em 
pequenas e grandes áreas, com muita ou baixa incidência de luz, como 
engenheiros, topógrafos, arquitetos, pintores, encanadores etc.  
 


