
     

Lāzera niveliera komplekta

EL 515 Plus/SET
lietošanas instrukcija

Ražotājs: GEO Fennel, Vācija



Lietotāja uzmanībai!
Lāzera starojums!

Neskatīties lāzera starā!   Nevērst citu cilvēku acīs!

Lāzera klase            -  2
Lāzera starojums    - 635 nm

EL 5151 Plus ir universāls sarkana stara rotācijas lāzernivelieris ar plašu pielietojuma 
diapazonu. Horizontālā plaknē tas ir ar automātisku līmeņošanos, vertikālā plaknē tas 
jāiestāda pēc precīzijas burbuļa līmeņrāža.
Tas komplektējas ar lāzera stara uztvērēju EL702, akumulatoru baterijām un tīkla 
lādētāju.

Lietotāja ievērībai:
• pirms niveliera lietošanas ievietojiet sārma (Alkaline) baterijas vai veiciet pilnu lādējamo 

akumulatoru bateriju uzlādi
• bateriju atkārtotu uzlādi veikt tikai pēc to pilnas izlādes (pēc niveliera izslēgšanās)
• vienmēr turiet niveliera somas speciālajā nodalījumā rezerves sārma bateriju komplektu 

–  6  gab  AA  sārma  (Alkaline)  baterijas.  Kā  ziniet,  akumulatoriem  un  baterijām 
vienmēr ir vēlme nosēsties darba dienas vidū, kad nav ne laika, ne vietas kur uzlādēt 
akumulatorus vai meklēt jaunas baterijas....

• precīzu mērījumu iegūšanai nivelieri savlaicīgi nododiet apkopei servisa centrā
• pārvadāt nivelieri tikai transporta koferī ar kompensatora fiksatoru stāvoklī LOCK
• tīrīt nivelieri, sevišķi optisko daļu, tikai ar mīkstu zamšu vai speciālu materiālu

Horizontālā lietošana:
• uzstādīt EL 515 Plus uz stabilas virsmas vai statīva
• pagriezt kompensātora fiksatoru (4) pretī pulksteņrādītāja virzienam, tādējādi atbrīvojot 

kompensātoru darbam (stāvoklis UNLOCK) 
• nospiest ieslēgšanas taustiņu (1) - POWER
• nivelieris automātiski uztur horizontu pie disbalansa  +/-3,5º  
• rotora galviņa un stars uzsāk rotāciju
• uz vadības paneļa nepārtrauktā režīmā deg POWER 
• ar taustiņu (2) maina lāzera stara rotācijas ātrumu L (low) – lēns, M (midle) vidējs un H 
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(Hi) augsts.
 Ja nivelieris sasveras ārpus pieļaujamā diapazona ( +/- 3,5º  ), tad rotācijas galviņa 
apstājas un lāzera stars mirgo, signalizējot, ka darba turpināšana nav iespējama. Šādā 
gadījumā nivelieris jāiestāda no jauna -  pieļaujamā sagāzuma robežās.

 
V  ertikālā lietošana:  
Vertikālās plaknes režīmā nivelieri iestāda manuāli:
• nivelieri ar komplektā esošo adapteri pieskrūvējiet statīvam .
• ar adaptera vertikalitātes regulēšanas skrūvi un niveliera virspusē iebūvētā burbuļa 

palīdzību iestāda to vertikālās plaknes stara iegūšanai
• nospiediet taustiņu POWER (1) un iegūstiet visus augstākminētos režīmus arī 

vertikālā plaknē

Niveliera   EL515 Plus pārbaude:  
Nivelieri uzstāda uz stabilas virsmas vai uz statīva 20 - 50m no sienas. Atzīmē stara 
līmeni. Apgriež nivelieri ap vertikālo asi par 180º un turpat 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 1,5mm uz 10m. 
Veikt divus analogus mērījumus pagriežot nivelieri ap vertikālo asi par 90º un 180º .

Uztvērēja    ELR 701  apraksts:  
Uztvērējs savietojams ar visiem redzama stara rotācijas lāzera nivelieriem.
Nivelēšanai ar latas palīdzību uztvērējs jāpieskrūvē stiprināšanas konsolei, kas novietota 
transporta koferī atsevišķi no pults.

Komplektācija     EL515 Plus  :  
• Nivlieris EL515 Plus
• Uztvērējs EL702 ar konsoli
• NiMh akumulatori
• Tīkla lādētājs
• Pleca soma
• Instrukcija

Komplektācija   EL515 Plus SET  :  
• Nivlieris EL515 Plus
• Sienas stiprināšanas konsole
• Viegls Al statīvs ar elevatoru
• 2,5 m saliekama mērlata ar mm un E-skalu
• Magnētisks lāzera stara mēķītis LS307
• Sarkanas monohromatiskas brilles
• Uztvērējs EL702 ar konsoli
• NiMh akumulatori
• Tīkla lādētājs
• Cits, izturīgs transporta koferis
• Instrukcija

Piezīme!  Uztvērējs automātiski izslēdzas, ja tas nesaņem lāzera stara signālu 
ilgāk par 5 minūtēm.
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Tehniskie dati nivelierim EL 515:

Automātiskās iestādīšanās diapazons  -   +/-3º
Precizitāte                                            -   +/- 1,5mm/10m
Darbības attālums ar uztvērēju Ø          -   ≥ 400m
Darb. attālums rotācijas režīmā Ø          -   ≈ 20m
Rotācijas ātrums ( apgr./min.)              -   200, 400, 600
Darbības laiks                                      -   20 st./40st.
Barošanas elementi - akumulātori        -    6 V ( NiMh )
Darba temperatūra                                -    - 10 Cº-  +45 Cº
Lāzera viļņa garums                             -    635 nm 
Lāzera klase                                         -    2
Aizsardzības klse                                 -    IP54
Svars  instrumenta                                -    1,5kg

Tehniskie dati uztvērējam     ELR 701:  

Displejs                                        -  2 gab. LCD
Kļūda režīmā  NORMĀLS          -  +/-2mm  
Kļūda režīmā  PRECĪZS  I           -  +/-1mm
Barošana                                     -   9 V 6F22 bat. 
Skaņas signāla izstarotājs            -   pjezoelements
Skaņas signāla režīmi                  -   3gab.
Iespēja ieslēgt apgaismojumu      -   √
Automātiska izslēgšanās              -   5 min.
Svars                                            -   0,25 kg

Niveliera akumulatora baterijas pilnu ietilpību iegūst tikai pēc 4 līdz 6 pilnu uzlādes – 
izlādes ciklu veikšanas!

No elektriskā tīkla nivelieri darbiniet bez akumulatoru baterijām. 
Pastāvīgi darbinot nivelieri no elektriskā tīkla, neizņemot akumulatoru baterijas, Jūs 
akumulatoru baterijas sabojāsiet. 
Uz uztvērēja bateriju un niveliera akumulatoru baterijām garantija neattiecas!

Instrumentu komplekta garantijas laiks saskaņā ar garantijas apliecību – 12 mēneši.
SIA “GeoStar” nodrošina kvalificētu instrumentu garantijas un pēcgarantijas servisu.

Mūsu adrese:                                                 UZMANĪBU LIETOTĀJAM !
SIA “GeoStar”                                           Pārvadāt nivelieri tikai transporta 
Latvija, Rīga, LV-1002                                koferī un ar kompensatora slēdzi 
Āgenskalns, Mārupes ielā 20                      stāvoklī “LOCK”.
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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