
 

6 staru krustveida projekciju automātiskā lāzera 
niveliera

EL 639
    lietošanas instrukcija

               

Ražotājs  GeoFennel , Vācija



Lietotāja ievērībai!

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

Lāzeri            -                 klase 2
Lāzera diodes -     6 gab  635 nm

Instrumenta apraksts:
EL639 ir automātisks, pašlīmeņojošs lāzera nivelieris - ideāli  piemērots 

celtniecības  un  apdares  darbiem  iekštelpās.  Komplektā  ietilpst  transporta 
koferis un bateriju komplekts. 

Instruments nodrošina neatkarīgi pa vienam vai vienlaicīgi trīs lāzera staru 
svītrveida projekcijas – 1 horizontālu un 2 vertikālas.  Horizontālais stars ar 
vienu vertikālo veido krustu. 

Abu  vertikālo  staru  krustpunkts  uz  griestiem  tiek  precīzi  pa  vertikāli 
pārnests uz grīdu ar punktveida stara palīdzību.

 Iebūvēts  kompensators  ar  pašlīmeņošanās  diapazona  pārsniegšanas 
signalizāciju: pārsniedzot to skan pārtraukts akustisks signāls un mirgo visi trīs 
stari.

Šāds brīdinājums skan arī ja Jūs mēģiniet nivelieri ielikt transporta somā 
nenofiksējot  kompensatoru  transporta  stāvoklī.  Kompensatora  fiksācija  – 
pagriežot rokturi niveliera sānos.

Nivelieris, nospiežot taustiņu „P” instrumenta augšdaļā, var darboties arī 
ar uztvērēju (FR55 vai FR55M) tādējādi palielinot darbības zonas rādiusu līdz 
pat 150 m!

Pie transporta stāvoklī nofiksēta kompensatora, nospiežot brīva sagāzuma 
taustiņu ar attēlotu nosvītrotu līmeņrāža simbolu, instrumentu ar ieslēgtiem 
lāzeriem iespējams sagāzt Jums nepieciešamajā leņķī. 

Instruments aprīkots ar burbuļa līmeņrādi un ar stacionāru trijkāji, kuram 
ir regulējams kāju augstums līmeņrāža regulēšanai. Niveliera normālai darbībai 
burbulim jābūt līmeņrāža melnā gredzena iekšpusē.

Nivelieri  var  komplektēt  ar  3,4  m  garu  izbīdāmu  grīdas  –  griestu 
monoštoka tipa  statīvu KS-3 vai  arī  ar  elevatoru  aprīkotu  statīvu – trijkāji, 
piemēram, FS-30. 

Darbu piemērs:
Piekārto griestu līmeņošana.
Monoštoku vai statīvu – trijkāji ar elevatoru atkarībā no telpas izmēriem 

iestiprina  telpas  stūrī  vai  (pie  telpas  laukuma virs  250  kv.m)  tās  vidū.  Uz 
statīva platformas uzstāda nivelieri.
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 Uz  tuvākās  sienas  nomēra  un  ar  zīmuli  atzīmē  paredzamo  griestu 
augstumu.

 Ieslēdz niveliera horizontālo lāzeri.
Atbrīvo  statīva  –  štoka  platformas  fiksatoru  vai  ar  elevatora  palīdzību 

pārvietojot  nivelieri  uz  augšu  savieto  horizontālo  staru  ar  tikko  atzīmēto 
griestu augstuma atzīmi.

Pēc horizontālās lāzera atzīmes uzstāda piekārto griestu perimetra līsti. 
Provizoriski iekar griestu sistēmas režģi.
Pie  perimetra  līstes,  zem  sākotnējās  augstuma  atzīmes,  ar  magnēta 

palīdzību nostiprina magnētisko mērķīti.
Savieto niveliera lāzera horizontālo staru ar mērķa krustpunktu. 
Neizkustinot nivelieri no šā augstuma lāzera mērķi pielipina zem nivelierim 

tuvākās griestu sistēmas augstuma regulēšanas atsaites. Ar vienu roku saspiež 
atsaites  fiksatora  skavu  un  ar  otru,  mainot  piekares  augstumu,  savieto 
horizontālo lāzera staru ar mērķa tēmekļa krustpunktu. Šā griestu fragmenta 
līmeņošana izdarīta. 

Pārejiet  pie  nākošās atsaites un veiciet  analoģisku procesu kā uzrādīts 
pēdējā rindkopā. 

Šādi  iestāda  visu  atsaišu  vietu  augstumu,  tādējādi  veicot  visu  griestu 
līmeņošanu.

PIEZĪME!
Ja telpa ir ļoti gaiša un lāzera stara savietošana ir apgrūtināta 

pazeminātas redzamības dēļ, ieteicams pielietot GeoFennel  sarkanās 
monohromatiskās  brilles.  Darbības  distance  palielināsies  1,5  –  2 
reizes.

Horizontālu virsmu iestādīšana.
Novieto nivelieri uz statīva. Ieslēdz horizontālo staru. Pārvietojot nivelieri pa 
vertikāli savieto staru ar virsmas augstuma sākuma atzīmi un veic atzīmēšanas 
vai iestādīšanas darbus telpā pie nepieciešamības pagriežot nivelieri.

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

Logu un durvju uzstādīšana, sienas flīžu likšana.
Logu un durvju uzstādīšana, flīžu likšana tiek veikta bez atzīmēšanas uz 

sienas, pa tiešo savietojot niveliera vertikālā un horizontālā staru krusta 90° 
leņķa stūri  ar loga vai durvju stūri,  flīžu asīm. Instruments tādējādi  atbrīvo 
uzstādītāju no atzīmēšanas procesa, darbības ar līmeņrādi un stūreni.

      Grīdu ieklāšana, grīdu slīpuma iestādīšana, kāpņu uzstādīšana. 
Šos darbus veic nivelieri  novietojot  uz grīdas un izdarot  relatīvo nivelēšanu 
pret  pamatvirsmu  ar,  piemēram,  lineāla,  ruletes  vai  saliekamās  mērlatas 
palīdzību. 

Sienu un citu konstrukciju horizontāla izbūve 90° leņķī.
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Šāda veida darbiem izmanto abus vertikālos starus kā stūreni - vienu staru 
iestādot paralēli esošajai sienai vai konstrukcijai un ar otru veicot atzīmi 90° 
leņķī. 
Tehniskie parametri:
Tehn. dati   FL 65 Maxi Liner  :
Precizitāte – ne sliktāk kā
Kompensācijas robeža
Izvērses leņķis lāzeriem
Lāzera diodes
Lāzeru klase
Darbības attālums bez uztvērēja
Darbības attālums ar uztvērēju FR55
Darbības laiks ar 1 uzlādi
Barošana - akumulatoru baterija
Darbības laiks ar 1 bat. komplekt.
Barošana – sārma baterijas
Darba temperatūra
Putekļu/ūdens aizsardzības klase
Svars

  ∗ Atkarībā no apgaismojuma
** Atkarībā no ieslēgto lāzeru daudzuma

+3 mm/10 m
+ 3,5°
120°
6 gab. 635 nm 
2
÷ 20 m  Ø ∗
÷ 60/150 m  Ø ∗
10 st.**
NiMh 
6 st.
4 gab. 1,5 V AA 
-10°C līdz +45°C
IP54
1,2 kg

       Barošana:
Barošanai izmantojiet tikai sārma (ALKALINE)  AA tipa 1,5V baterijas.
Ievietojiet baterijas nodalījumā saskaņā ar zīmējumu.
Ilgi instrumentu nelietojot obligāti izņemiet no tā baterijas.

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

UZMANĪBU LIETOTĀJAM!
Pārvadāt nivelieri tikai transporta somā un ar kompensatoru 
fiksētā stāvoklī!

Instrumenta garantijas laiks saskaņā ar garantijas apliecību – 24 mēneši.
Garantiju Latvijā nodrošina izplatītājs – SIA “GeoStar”.
SIA “GeoStar” nodrošina instrumentus ar kvalificētu garantijas un 
pēcgarantijas servisu.

Mūsu veikala un servisa adrese:

SIA “GeoStar”
Latvija, Rīga, LV-1002
Āgenskalns, Mārupes ielā 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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