
Projekcijas lāzera nivelieru stara 
uztvērējs

FR-55 
lietošanas instrukcija

Ražotājs: geoFennel, Vācija



Uztvērēja FR-55 apraksts:

Lāzera  stara  uztvērējs  FR-55 paredzēts  darbam ar  sarkana  redzamā 
stara projekcijas lāzera nivelieriem. Uztvērējs reaģē uz modulētu lāzera 
staru  (uz  niveliera  darbam  ar  uztvērēju  jānospiež  taustiņš  P),  ko 
nodrošina visi jaunās paaudzes geo-Fennel projekcijas lāzera nivelieri. 
Instruments ir  aprīkots ar diviem burbuļa līmeņrāžiem un trīs gaismas 
diožu precizitātes indikatoriem, kas dublē LCD displeja rādījumus.
Uztvērējam ir trīs skaņas signāla režīmi un automātiska izslēgšanās ja to 
ilgi nelieto. 

1 - uztvērēja ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
2 - skaņas signāla ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
3,4  - līmeņrāža kolbas
5 - uztvērēja "nulles" atzīme

Piezīme - uztvērējs automātiski izslēdzas, ja tas nesaņem lāzera stara 
signālu ilgāk par 20 minūtēm.
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Ieslēgšanas indikators

Bateriju stāvokļa indikators

Precizitātes indikators

Skaņas signāla ieslēgšanas indikators
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Sagatavošana darbam:

Atveriet uztvērēja bateriju nodalījuma vāciņu, izņemiet no iepakojuma 
bateriju, izņemiet bateriju no transporta iepakojuma un ievērojot polaritāti 
ievietojiet to uztvērēja baterijas nodalījumā.
Ar stiprinājuma mezgla palīdzību nostipriniet uztvērēju uz latas ātrā fiksatora 
korpusa tā, lai uztvērēja “nulles” punkta atzīme 6 sakristu ar ātrā fiksatora 
augšējo virsmu ( uz latas TN20-K vai ALTP).
Ar stiprinājuma mezgla palīdzību  nostipriniet  uztvērēju  uz   latas.
Nospiediet  ieslēgšanas  taustiņu  1.  Atskanot  skaņas  signāla  pīkstienam 
īslaicīgi parādās displeju pilni kontroles attēli un uztvērējs ir gatavs darbam. 
Displeju attēla kontroles režīms paredzēts uztvērēja kontrolei, ja ir radušās 
aizdomas par iespējamu uztvērēja vai displeja defektu.

Darba piemērs:

Iestādiet nivelieri Jums ērtā augstumā, ieslēdziet to darba režīmā
un ja Jūs  lietojiet  standarta  lāzerniveliera  latu (kā TN-20 vai  ALTP),  tad 

tālākā rīcība ir sekojoša:
     -  Savietojiet uztvērēja “nulles” atzīmi 6 ar latas “nulles” atzīmi (sarkanā 
un sudrabainā sektoru savienojuma vietā).

-  Novietojiet latu uz nivelēšanas sākuma punkta – repera.
-   Ar  latas  teleskopiskās  daļas  fiksācijas  skrūvi  atbrīvojiet  teleskopa 

kustīgo  daļu  un  turot  latu  vertikāli  pēc  līmeņrāža  ar  teleskopa  palīdzību 
mainot latas garumu savietojiet uztvērēja “nulles” atzīmi ar niveliera staru 
līdz uztvērējs ar nepārtrauktu skaņas signālu un horizontālas svītras attēlu 
uz displeja paziņo par precīzu iestādīšanu.

-  Nofiksējiet latu šajā stāvoklī ar teleskopiskās daļas fiksācijas skrūves 
palīdzību. 

-   Sāciet  nivelēšanas  procesu  pārvietojot  latu  uz  pirmo  nivelēšanas 
punktu  un  ar  uztvērēja  fiksācijas  mezgla  roktura  palīdzību  savietojiet 
uztvērēja “nulles” atzīmi ar lāzera staru, par ko liecinās nepārtraukts signāls 
un horizontāls svītras attēls uz displeja, vienlaicīgi sekojot latas vertikalitātei 
pēc  līmeņrāža.   Nolasījumu  veiciet  no  latas  lineāla  iepretim  uztvērēja 
“nulles” atzīmei – fiksācijas mezgla augšējai virsmai.

-  Turpmāko nivelēšanas procesu veiciet analogi.
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Uztvērēja   FR-55 tehniskie dati  :  
Displeju skaits, veids                            -  1 gab. LCD
Pieļaujamā kļūda -  +/-1 mm 
Barošanas elements         -   1 gab. 6LF222 tipa 9V bat.
Darbības laiks ar 1 bateriju -   > 100 stundas  

        Skaņas signāla izstarotājs                     -   pjezoelements
Skaņas signāla režīmi                           -   3 gab.
H un V līmeņrāži                 -   √
Iespēja izslēgt skaņas signālu                -   √
Automātiska izslēgšanās                       -   √
Svars                                                  -   0,2 kg

Uztvērēja komplektācija  :  
        Uztvērējs FR-55 - 1 gab.

Stiprinājuma mezgls-konsole - 1 gab.
Baterija 6LF22 (Krona) 9 V         - 1 gab. 

Instrumenta sērijas  Nr. 

Piezīmes:
         - Baterijas no ražotāja tiek piegādātas ar izolējošu iepakojumu. 

 - Ilgtermiņa glabāšanas laikā baterijas izņemt no uztvērēja un   
   uzglabāt atsevišķi.

Garantija uztvērējam saskaņā ar garantijas apliecību – 24 mēneši.
Garantijas  saistības un pēcgarantijas servisu Latvijā nodrošina piegādātājs 
– SIA “GeoStar”.

Mūsu adrese:
SIA “GeoStar”
Rīga, LV-1002
Mārupes iela 20 
Tālr.  67 615 233
Fakss 67 089 191
E-pasts:  info@geostar.lv  
WEB: www.geostar.lv 
Darba laiks: d. d. no 9.00 ÷ 17.30
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