ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

CIMEX SL1H4V / SL1H4VG

Серията самонивелиращи се линейни лазерни
нивелири CIMEX SL1H4V е предназначена за
професионална употреба на закрито и открито. Тя е
представена от два модела, като единият е с
червени линии (SL1H4V), а другия със зелени
(SL1H4VG).
Ясните линии и наличието на точков маркер в
пресечната на хоризонталната и вертикалната
линии, значително улесняват употребата на
открито.
Благодарение на наличието на хоризонтална
линия и 4 вертикални лъча, лазерният нивелир,
намира широко приложение в строителството и
монтажните дейности. Използва се при полагане на
подови настилки, стенни покрития, монтаж на
метални конструкции, гипсокартон, окачени тавани,
електрически конзоли и ключове.
Можете с лекота да вземете отвес,
благодарение на проектираните 2 пресечни лъча
(кръст) на тавана на помещението и допълнителна
точка на пода.
За разлика от масово предлаганите лазерни
нивелири, тези продукти се отличават с много добра

1.

КЛЮЧ ON/OFF(LOCK) - ТРАНСПОРТНО
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ
ИЗХОДЕН ПРОЗОРЕЦ НА ХОРИЗОНТАЛЕН
ЛАЗЕР
ИЗХОДЕН ПРОЗОРЕЦ НА ВЕРТИКАЛЕН
ЛАЗЕР - 4БР.
ИЗХОДЕН ПРОЗОРЕЦ НА ОТВЕСЕН ЛАЗЕР
СТРАНИЧНО ФИНО ЗАДВИЖВАНЕ
РЕГУЛИРУЕМИ КРАКА
РЕЗБА ЗА СТАТИВ - 5/8”
ЛИБЕЛА ЗА ГРУБО ПОДРАВНЯВАНЕ/
ИНДИКАТОР ЗА НИВОТО НА БАТЕРИЯТА
КАПАК НА БАТЕРИЙНО ОТДЕЛЕНИЕ
БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛ
БУТОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРИЗОНТАЛ
БУТОН „OUTDOOR” ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИНТЕНЗИТЕТА
ЗАРЯДНА БУКСА
КОЖЕНА ДРЪЖКА
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точност - по вертикалата и хоризонталата от ± 1 mm/
10m. Масовите модели на пазара са с варираща
точност до ± 0,3 mm/m, което означава отклонение ±
3 mm/10m.
Системата за самонивелиране е със звуков
сигнал

и

сигнализира

при

невъзможност

за

компенсация на ъгъла на самонивелиране.
В горната част са разположени контролните
1

бутони, позволяващи самостоятелна проекция на
една

хоризонтална

линия,

хоризонтална

+
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вертикални линии + точка на пода, хоризонтална + 4

линии + точка на пода, 4 вертикални линии + точка
на

пода,

както

и

бутонът

за

допълнително
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увеличаване на интензитета на лъча при употреба на
открито.
Стандартно лазерният нивелир е снабден с мини

SL1H4VG
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статив, въртящ се на 360 градуса и винт за прецизно

11

регулиране на позицията на вертикалните лъчи.
Крачетата на статива са с винтов механизъм за фина
настройка.
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вертикални линии + точка на пода, 2 вертикални

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел

SL1H4V

SL1H4VG

Цвят на линиите

Червен

Зелен

Точност вертикала / хоризонтала

± 1mm / 10m

± 1mm / 10m

Точност точка отвес

± 1mm / 1,4m

± 1mm / 1,4m

Лазерен диод

635nm

515-535nm

Работен диапазон с приемник

до 40 м.

Време за самонивелиране

3-4 сек.

3-4 сек.

Размер на отвора за статив

5/8"

5/8"

Тегло

1,9 кг.

1,9 кг.

ВНИМАНИЕ!
Не гледайте директно в лазерния лъч. Не допускайте лазерният нивелир да попада в ръцете на деца. Уредът е
качествен лазерен измервателен уред и се настройва 100% в зададения допуска в завода. Редовно проверявайте калибровката на прибора
преди употреба, след транспортиране и след продължително съхранение. Освен това обръщаме внимание, че абсолютно калибриране е
възможно само в професионална работилница. Калибриране от Ваша страна е само приближение и точността на калибрирането зависи от
вниманието, с което е изпълнено.

3. Подготовка за проверка на калибровката
Може да контролирате калибровката на лазера. Изправете уреда в средата между две стени, които са на разстояние най-малко 3,5
метра помежду си.
Включете уреда, за целта освободете обезопасяването при транспорт ( лазерен кръст включен). За оптимална проверка, използвайте
стати.
3.1. Маркирайте т. А1 на стената.
3.2. Завъртете уреда на 180 градуса и маркирайте т. А2.
Сега между А1 и А2 имате хоризонтална референция.
4. Проверка на калибровката
4.1. Поставете уреда колкото е възможно по-близо до стената на височината на маркировката т. А1
4.2. Завъртете уреда на 180 градуса и маркирайте т. А3.
Разликата между А2 и А3 е допускът.
ВНИМАНИЕ! Когато А2 и А3 се намират на повече от 2mm / 7m, е необходимо калибриране. Свържете се с вашия дилър или се
обърнете към оторизиран сервиз на CIMEX.
4.3. Проверка на вертикалната линия
Поставете уреда приблизително на 3,5 м. от стена. Закрепете към стената отвес с дълъг 2,5 м. шнур. Отвесът трябва да се движи
свободно. Включете уреда и насочете вертикалния лазер към шнура на отвеса. Точността се намира в рамките на допуска, когато
отклонението между линията на лазера и шнура на отвеса не е по-голямо от +-1,5 мм.
4.4. Проверка на хоризонталната линия
Поставете уреда на прибл. 5 метра от стена и включете лазерния кръст. Маркирайте т. В на стената. Завъртете лазерния кръст
приблизително на 2,5 м. надясно и маркирайте т.С. Проверете дали хоризонталната линия от С +- 2мм. се намира на еднаква височина с т.В.
Повторете операцията със завъртане наляво.
5.
Опазване на околната среда
Не изхвърляйте електроуреди и опаковките им заедно с битови отпадъци. Съобразно директивата на EC 2002/96/EG относно износени
електрически уреди и отразяването й в националното законодателство, износените електроуреди следва да се събират отделно и да се
предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда.
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1. Хоризонтално и вертикално нивелиран
Завъртете ключ ON/OFF (транспортното обезопасяване) (1) надясно и освободете маховата блокировка. Сега лазерите се подравняват
автоматично чрез маховата система и хоризонталния лазер свети постоянно. Лазерите може да се включват респ. изключват поединично чрез
бутоните H(11) и V(10). Сега може да се нивелира хоризонтално, респ. вертикално.
ВНИМАНИЕ! Когато уредът е поставен под твърде голям наклон (извън 2,5 градуса) , лазерите мигат. Тогава се налага да подравните
уреда чрез регулируемите крака (6), или го поставете на по-равна повърхност. Може да използвате балонът на либелата (8) за
ориентиране.
2. Позициониране на лазерните линии
Горната част на лазерния нивелир може да се върти върху цокъла за грубо подравняване на лазерите. Точното позициониране може
да се определи със страничното фино задвижване (5). Регулируемите крака (6) позволяват поставянето на уреда върху наклонени
повърхности.
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София, бул. "Ботевградско Шосе" № 449
Пловдив, ул.Васил Левски № 212
София +359 879 190 200 | Пловдив +359 879 150 190
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ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

