
 

9 staru, krustveida projekciju automātiska lāzera 
niveliera

FL 70 Premium-Liner SP 
     lietošanas instrukcija

               Ražotājs  geoFennel , Vācija

     



 

Lietotāja ievērībai!

             UZMANĪBU! 
Neskatīties lāzera izstarotājos!
Nevērst lāzera starus citu cilvēku acīs!

Lāzeri            -                 klase 2
Lāzera diodes -     9 gab. 635 nm

Instrumenta apraksts:

 FL 70 Premium-Liner SP ir automātisks, pašlīmeņojošs lāzera nivelieris - ideāli 
piemērots celtniecības un apdares darbiem iekštelpās. 

Tas nodrošina četrus, 2 x pa diviem vertikālē vai + 2 x pa 180° horizontālas lāzeru 
projekcijas. Vertikālās un horizontālā, 90° leņķus veidojošās, svītrveida projekcijas 
veiksmīgi izpilda stūreņu funkcijas. Devītais lāzeris - punktveida projekcijas stars 
(vertikāli uz leju vērsts) kopā ar abām vertikālajām projekcijām izpilda centriera 
funkcijas pie punktu pārnešanas no griestiem uz grīdu un otrādi.

Instrumentam ir iebūvēts elektronisks kompensators.
Pārsniedzot kompensatora darbības diapazonu atskan akustisks signāls un mirgo 

ieslēgtais lāzera izstarotāji.
Instrumentu var izmantot slīpu plakņu iestādīšanai un kontrolei – tas šim nolūkam 

aprīkots ar režīmu MANUAL un komplektēts distances vadības pulti.
Instrumenta komplektā (transporta koferī) vēl ietilpst - zems regulējams trijkājis, 

sarkanas  monohromatisks  brilles,  magnētisks  lāzera  staru  mērķis  LS307,  distances 
vadības  pults,  akumulators,  rezerves  bateriju  konteiners  un  tīkla  lādētājs.  Tāpat 
komplektu papildina speciāls lāzera staru uztvērējs FR-55 darbam virs vizuālā (>30 m) 
darbības attāluma (papildus iegādājamas lāzera niveliera mērlatas TN20-K vai ALTP).

Nivelieri vēl papildus iespējams komplektēt ar 3,2 m garu izbīdāmu grīdas – 
griestu monoštoka tipa statīvu (KS-3) vai arī statīvu – trijkāji FS-40. 

Darba piemērs:

Piekārto griestu līmeņošana:
Statīvu/monoštoku atkarībā  no  telpas  izmēriem iestiprina  telpas  stūrī  vai 

(pie  telpas  laukuma  virs  250  m²)  tās  vidū.  Uz  statīva  platformas  uzstāda 
(pieskrūvē) nivelieri.

 Uz vieglāk pieejamās sienas atzīmē paredzamo griestu augstumu.
 Ieslēdz niveliera H horizontālos lāzerus (ar taustiņu “H”). Atbrīvo statīva – 

štoka  platformas  fiksatoru  un  pārvietojot  nivelieri  uz  augšu  vai  leju  savieto 
horizontālo staru ar izdarīto augstuma atzīmi. Vadoties pēc lāzeru horizontālās 
projekcijas uzstāda griestu sistēmas perimetra līsti.

Provizoriski , „uz aci“, iekar visu griestu sistēmas režģi.
Lāzera staru mērķi  LS307 ar  magnēta  palīdzību pielipina  no apakšas pie 

perimetra līstes blakus sākotnējai griestu augstuma atzīmei.
Atbrīvo  statīva  –  štoka platformas fiksatoru  un,  pārvietojot  nivelieri  leju, 

savieto  horizontālo  staru  ar  LS307  mērķa  krustpunktu.  Tādējādi  ir  iestādīta 
piekārto griestu  uzstādīšanas augstuma atzīme – plakne.   Lāzera staru mērķi 
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LS307  ar  magnēta  palīdzību  pielipina  pie  zem  tuvākās  griestu  augstuma 
regulēšanas atsaites. Ar vienu roku saspiež atsaites fiksatora skavu un ar otru, 
mainot  piekares augstumu,  savieto  mērķa tēmekļa krustpunktu ar  horizontālo 
lāzera staru. Šā griestu fragmenta līmeņošana izdarīta. 

Pārejiet pie nākošās atsaites un veiciet analoģisku procesu. Šādi iestāda visu 
atsaišu vietu augstumu, tādējādi veicot visu griestu līmeņošanu.

PIEZĪME!
Ja  telpa  ir  ļoti  gaiša  un  lāzera  stara  savietošana  ar  mērķi  ir 

apgrūtināta  stara  projekcijas  pazeminātas  redzamības dēļ,  ieteicams 
pielietot geoFennel  sarkanās monohromatiskās brilles LS307. Darbības 
distance palielināsies līdz 1,5 reizēm. Ja arī tas nepalīdz – izmantojiet 
lāzera stara uztvērēju FR-55.

Horizontālu virsmu – palodžu, grīdu, radiatoru u.c. iestādīšana:
Novieto  nivelieri  uz  statīva.  Ieslēdz  horizontālo  staru  (ar  taustiņu  “H”). 
Pārvietojot nivelieri pa vertikāli savieto staru ar virsmas augstuma sākuma atzīmi 
un veic atzīmēšanas vai iestādīšanas darbus telpā.

Šādi  rīkojoties  iestāda  logu  palodžu,  radiatoru,  tapešu,  grīdu  un  citu 
horizontālu virsmu augstumu un veic līmeņošanu.

Logu un durvju uzstādīšana, sienas flīžu likšana:
Logu un durvju uzstādīšana, flīžu likšana tiek veikta bez atzīmēšanas, pa 

tiešo savietojot niveliera divu staru - H un V, (ieslēdz ar taustiņiem “H” un “V”) 
krusta 90° leņķa stūri ar loga vai durvju stūri, flīžu asīm. Instruments tādējādi 
atbrīvo uzstādītāju no darbības ar līmeņrādi un stūreni.

Grīdu ieklāšanu, grīdu slīpuma iestādīšanu, kāpņu uzstādīšana: 
To veic nivelieri  novietojot uz grīdas uz zemā statīva un ar  horizontālo staru 
(ieslēdz  ar  taustiņu  “H”)  izdarot  relatīvo  nivelēšanu  pret  pamatvirsmu  ar, 
piemēram, lineāla vai ruletes palīdzību.

Stūreņa funkcijas izmantošana:
Būvējot starpsienas, uzstādot stendus, tirdzniecības iekārtas vai plauktu sistēmas 
bieži  nepieciašams  konstrukcijas  izvietot  precīzi  90° leņķī  pa  horizontāli.  Šajā 
gadījumā Jums palīdzēs divas vertikālās 90° leņķī vērstās svītrveida projekcijas 
(ieslēdzama ar taustiņu “V” ).
Ja papildus jākontrolē vai jāiestāda arī horizontāla plakne ieslēdziet horizontālo 
plakni ar taustiņu  “H”, savietojiet horizontālo staru ar nepieciešamā augstuma 
atzīmi un, izmantojot ruleti vai lineālu, veiciet nivelēšanas procesu.

      Punkta pārnešana pa vertikāli no griestiem uz grīdu un/vai otrādi:
Ja radusies šāda nepieciešamība, piemēram, vertikālu konstrukciju stiprinājumu 
vietu iezīmēšanai, izmantojiet abu vertikālo  projekciju krustpunktu uz griestiem 
un devīto punktveida staru (ieslēdzami ar taustiņiem  “H”  un “V”  ) uz grīdas. 
Savietojiet vienu no šiem punktiem ar Jūsu esošo atzīmi un otrs punkts Jums 
norādīs pārnesuma vietu.   

Slīpo plakņu iestādīšana:
Slīpo plakņu iestādīšanu veic tikai ar distances vadības pults palīdzību. 
Uz vadības pults nospiediet MANUAL taustiņu, lai ieietu slīpo plakņu režīmā. 
Izvēlieties, kuru asi vēlaties sagāzt slīpu ar tautiņa X/Y palīdzību. Pēc tam ar 
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taustiņiem augšup (˄) vai lejup (˅) sagāziet izvēlēto plakni Jums vēlamajā 
virzienā.
Ja jums nepieciešams sagāzuma leņķis virs niveliera maksimālā iespējamā 
sagāzuma leņķa, izmantojiet geoFennel sagazēju platformu (iegādājama 
atsevišķi).
Nospiediet atkārtoti MANUAL taustiņu, lai izietu no slīpo plakņu režīma.

Tehniskie parametri:
FL   70 PL-SP  Precizitāte

Kompensācijas robežas
Slīpās plaknes sagāzuma diapazons
Lāzera diodes
Lāzeru klase
Darbības attālums vizuālā režīmā
Darbības attālums ar uztvērēju 
Darbības laiks ar 1 akumulatoru uzlādi 
Akumulatoru baterijas/rezerves baterijas
Aizsardzības klase 
Svars

+1 mm/10 m
+ 3°
+5,5°/+9,5%
9 gab. / 635 nm
2
÷30 m Ø ∗
÷80 m Ø ∗
14 stundas ∗∗
Li-Ion/AA
IP54
0,9 kg

∗   Atkarībā no apgaismojuma
∗∗ Atkarībā no ieslēgto lāzeru daudzuma

 FR 55 Precizitāte
Signāltoņi
Darbības laiks ar 1 bateriju komplektu
Baterija 

+1 mm
3
100+ stundas
1 gab. 9 V (Krona)

Niveliera b  arošana  :
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.
Darbs no elektriskā tīkla – tikai ar izņemtu akumulatoru!

UZMANĪBU LIETOTĀJAM!
Pārvadāt nivelieri tikai transporta somā.

Instrumenta garantijas laiks saskaņā ar garantijas apliecību – 24 mēneši.

Tirdzniecību, g  arantiju un pēcgarantijas servisu Latvijā nodrošina:  
SIA “GeoStar”
Latvija, Rīga, LV-1002
Mārupes iela 20
tālr. 67615233
fakss 67089191 
WEB: www.geostar.lv 
E-pasts: info@geostar.lv 
Darba laiks: d.d. no 9.00 – 17.30
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