
     

Lāzera niveliera komplekta

FL 110HA
lietošanas instrukcija

Ražotājs: GEO Fennel, Vācija



Lietotāja uzmanībai!
Lāzera starojums!

Neskatīties lāzera starā!   Nevērst citu cilvēku acīs!

Lāzera klase            -  2
Lāzera starojums    - 635 nm

FL 110HA  ir  horizontālas  plaknes,  liela  darbības  attāluma  (D> 600  m) 
automātisks lāzera nivelieris.  Ar to iespējams veikt nivelēšanu arī  divslīpās 
plaknēs.  Instruments  precīziem  darbiem  apgādāts  ar  atslēdzamu 
kompensatoru.  Darbam  paralēli  ar  citiem  rotācijas  lāzernivelieriem  ir 
iespējams uzlikt elektronisku masku.

Lietotāja ievērībai  :  
• pirms niveliera lietošanas pilnībā uzlādēt baterijas
• bateriju uzlādi veikt ieteicams pēc to pilnas izlādes (pēc niveliera 

izslēgšanās)
• precīzu mērījumu iegūšanai nivelieri savlaicīgi nodot apkopei servisa 

centrā
• pārvadāt nivelieri tikai transporta koferī 
• tīrīt nivelieri, sevišķi optisko daļu, tikai ar mīkstu zamšu vai speciālu 

materiālu
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Niveliera taustiņu nozīme:

A -  Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ar indikācijas spuldzīti
B -  Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators
C -  Šoka sensora (TILT) ieslēgšanas taustiņš 
D -  Indikācijas spuldzīte
E -  V-W-S (vēja aizsardzības) režīma ieslēgšanas taustiņš
F -  V-W-S (vēja aizsardzības) režīma indikators
G -  Slīpās ass norādes spuldzītes (SLOPE X-Y)
H - Bateriju stāvokļa indikācijas spuldzīte
I, J -  Maskas ieslēgšanas taustiņi (+X, -X, +Y, -Y)

 Horizontālā lietošana :

• uzstādīt FL-110HA uz stabilas virsmas vai statīva
• nospiest ieslēgšanas taustiņu POWER
• rotora galviņa un stars uzsāk rotāciju
• nivelieris automātiski uztur horizontu pie disbalansa   +/- 5º  
• uz vadības paneļa nepārtrauktā režīmā deg POWER indikācija   
 
Ja nivelieris sasveras ārpus pieļaujamā diapazona ( +/- 5º ), tad rotācijas 
galviņa apstājas un lāzera stars mirgo, signalizējot, ka darba turpināšana nav 
iespējama. Šādā gadījumā nivelieris jāiestāda no jauna -  pieļaujamā sākuma 
sagāzuma robežās.
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Ja nepieciešams veikt nivelēšanas darbus paralēli citiem analogiem sarkana 
stara lāzernivelieriem, tad ar taustiņiem  8,  9,  10,  11 ieslēdziet tā sektora 
masku, kurā paralēli tiek veikti nivelēšanas darbi. 

Niveliera pārbaude:
Nivelieri  uzstāda  uz  stabilas  virsmas  vai  uz  statīva  30  -  50m  no  sienas. 
Ieslēdz  instrumentu  un pēc  rotācijas  sākuma pagaida  vēl  30  sek.  Atzīmē 
vienas ass stara līmeni uz sienas. Apgriež nivelieri ap vertikālo asi par 180º 
un turpat pie pirmās atzīmes vēlreiz atzīmē stara līmeni. Iezīmē centru abu 
atzīmēto staru līmeņu starpā. Attālums starp centru un viena stara līmeņa 
atzīmi ir reālā kļūda, kura nedrīkst pārsniegt 0,75 mm uz 10 m. 
Veiciet otru analogu kontroles mērījumu otrai instrumenta asij.

Darbs ar slīpām plaknēm:
Uzstādiet  nivelieri darba  vietā  un  ieslēdziet  to.  Izkalkulējiet  Jums 
nepieciešamo  kritumu  vai  kāpumu  vienībās  mm/10  m.  Uz  ass,  kurai 
nepieciešams  iestādīt  šo  slīpo  plakni,  nomēriet  no  niveliera  vertikālās  ass 
centra 10 m. Nostājieties ar niveliera latu un uztvērēju uz izdarītās 10 m 
atzīmes un ar uztvērēja un latas palīdzību paņemiet repera nulli. Neizkustinot 
latu  no  vietas  pārvietojiet  uztvērēju  uz  augšu  vai  leju  (pēc  Jums 
nepieciešamā: kāpuma vai krituma) par Jūsu izkalkulēto mm/10 m lielumu. 
Ar distances vadības pults palīdzību ieslēdziet slīpo plakņu režīmu ar taustiņu 
SLOPE, ar šo pašu taustiņu izvēlieties nepieciešamo plakni. Ar taustiņiem „uz 
augšu” vai „uz leju” (pēc Jums nepieciešamā: kāpuma vai krituma) savietojiet 
niveliera plakni  ar uztvērēja nulles atzīmi  līdz uztvērējs  izdos nepārtrauktu 
skaņas  signālu.  Šajā  brīdī  slīpā  plakne  būs  iestādīta  Jums nepieciešamajā 
slīpumā.
Ja Jums darbam nepieciešama divslīpu plakņu iestādīšana, atkārtojiet minēto 
procedūru, vispirms ar vadības pults taustiņu SLOPE pārslēdzot iestādīšanu 
uz otru asi.

UZMANĪBU!
Slīpo plakņu režīmā nivelieris  neuztur  Jūsu iestādīto  slīpo plakņu 
sagāzumu pie tā sasvēršanās vai izgrūšanas. 
Slīpo plakņu režīmā esiet īpaši uzmanīgi – izvēlieties instrumentam vietu, kur 
iespēja to netīšām pagrūst ir minimāla. Trijkāji uzstādiet stabilā vietā, mīkstā 
gruntī  tā  kāju  pamatnes  iedzeniet  maksimāli  dziļi  zemē.  Nepieļaujiet 
instrumenta pagrūšanu.

4



Uztvērēja  FR 4  5  apraksts:  
 

1 – ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš 
2 - apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
3 –precizitātes režīma pārslēgšanas taustiņš (2 mm/4 mm/10 mm)
4 - skaņas signāla ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
6 – burbuļa līmeņrāža kolba
7 - uztvērēja "nulles" atzīme
8 – bateriju nodalījums
9 – magnēts piekārto griestu līmeņošanas darbiem

Piezīme!  Uztvērējs automātiski izslēdzas, ja tas nesaņem lāzera 
stara signālu ilgāk par 20 minūtēm.

   Precizitātes indikācija:

PRECĪZS

RUPJŠ

NORMĀLS

Skaņas signāla ieslēgšanas/izslēgšanas indikators

Par augstu -    Par zemu  -      
          

Distances vadības pults apraksts:

Lāzerniveliera FL-110HA distances vadības pults darbojas līdz 30 m attālumam un 
ir aprīkota ar nosūtītās komandas skaņas kontroles signālu.
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Ar pulti iespējams veikt sekojošas manipulācijas niveliera vadībai:
1. ieslēgt/izslēgt instrumentu
2. ieslēgt/atslēgt kompensatoru
3. iestādīt slīpu plakni pa X asi
4. iestādīt slīpu plakni pa Y asi

5. ieslēgt skanēšanas režīmu un vadīt skanēšanas sektoru

Tehniskie dati nivelierim FL   110HA:           Tehniskie dati uztvērējam     FR-45:  
Automātiskās iestādīšanās diapazons  -   +/- 5º          Kļūda režīmā  RUPJŠ                    -  +/-10 

mm
Slīpo plakņu iestādīšanas diapazons:          Kļūda režīmā  NORMĀLS              -  +/-4 mm

x-asij   +/- 5° (9%)          Kļūda režīmā  PRECĪZS                -  +/-2 mm
y-asij   +/- 5°  (9%)                                      Barošanas elementi                     -   9V 6F22 sārma
Precizitāte                                         -  < +/- 0,75 mm/10 m          Skaņas signāla izstarotājs             - 

pjezoelements
Darbības attālums ar uztvērēju            -   ≥ 600m                            Skaņas signāla režīmi                   -   3 

gab.
Darb. attālums ar nekustīgu staru        -   ≈ 50 m                             Iespēja izslēgt skaņas signālu       -   √
Darb. attālums skanēšanas režīmā       -   ≈ 3 0m                             Iespēja ieslēgt apgaismojumu       -   √
Darb. attālums rotācijas režīmā           -   ≈ 20 m                              Automātiska izslēgšanās               -   √
Rotācijas ātrums ( apgr./min.)            -    800                                  Barošana       - 9 V 

6F22 Darbības laiks                                    -   40 st.                                Baterijas darbības laiks              -    400 
st.

Barošanas elementi - akumulātori       -    Li-Ion/6xAAA                     Svars                                          -   0,2 
kg

Darba temperatūra                            -   - 10 Cº-  +45 Cº                
Lāzera viļņa garums                           -   635 nm         
Lāzera klase                                      -   2
Aizsardzības klase    -   IP66
Svars                                               -   2,1 kg

Komplektācija:
1. Nivelieris FL110HA;
2. Lāzera stara uztvērējs FR-45 ar latas stiprinājuma mezglu;
3. Distances vadības pults;
4. Akumulatoru lādētājs;
5. Bateriju konteiners;
6. Transporta koferis;
7. Instrukcija.

Apkope: 
Instrumentu apkopi veikt ar vieglu mazgāšanas līdzekli. Nekādā gadījumā 
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nepielietot šķīdinātājus un/vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Instrumentu 
optiskās daļas tīrīt ar viegli samitrinātu, mīkstu lupatiņu, vai vislabāk - ar 
zamšu.
 Akumulatora baterijas pilnu ietilpību iegūst tikai pēc 4 līdz 6 pilnu uzlādes – 
izlādes ciklu veikšanas!

Instrumenta akumulatoru lādēšanai izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju! 
Neoriģinālā lādētāja izmantošana var novest pie akumulatoru un instrumenta 
bojājumiem.

Instrumenta barošanai, izmantojot baterijas, lietojiet tikai viena 
ražotāja un viena tipa baterijas. Neizmantojiet kopā jaunas un vecas 
baterijas. Tas var novest pie instrumenta bojājumiem.

Uz uztvērēja un pults baterijām garantija neattiecas!

UZMANĪBU LIETOTĀJAM!
Pārvadāt nivelieri tikai komplektā ietilpstošajā transporta koferī.

Mūsu   veikala un servisa adrese:                                                   
SIA “GeoStar”                                                  
Latvija, Rīga, LV-1002                                  
Āgenskalns, Mārupes iela 20
Tālr. 67615233, fakss 67089191
E-pasts: info@geostar.lv
WEB: www.geostar.lv
Darba laiks: d.d. no 9.00 -17.30
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