ПРИЛОЖЕНИЕ
Лазерният
нивелир
CIMEX
RL4H1V
е
предназначен
за
професионална
употреба,
комбинирайки атрактивна цена и отлично
видимост на линиите.
Чрез петте си лъча, този лазерен нивелир ви
предлага ненадминато удобство при монтаж на
гипс картон, окачени тавани, облицовки, плочки,
подови настилки и много други.
Той ви позволява едновременна нивелация на
цялото помещение както по хоризонтала така и по
вертикала.

RL4H1V

ЛАЗЕРЕН
НИВЕЛИР 360O
2
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

4 x AA 360

O

БАТЕРИИ

± 0.3
мм/м
ТОЧНОСТ

1. 5 ЛАЗЕРНИ ЧЕРВЕНИ ЛЪЧИ - 360O
5 лъча - хоризонтални 4 (360 градуса) + 1 вертикален

Благодарение на качествените си лазерни
диоди, лазерния нивелир CIMEX RL4H1V, ви
предлага отлично видима тънка червена линия на
разстояние до 20 метра.

2. ДИАПАЗОН НА САМОНИВЕЛИРАНЕ:

Когато ярката вертикална линия е включена в
комбинация с четирите хоризонтални линии,
лазерният нивелир преминава в режим на нивелир
с кръстосани линии.

4. ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

± 3.0 °

3. ЗДРАВ КОРПУС
Изработен от здрава устойчива пластмаса с гумирано покритие,
осигуряващ защита при падане.
Няколко изнесени бутона в общ контролен панел.

5. ЛЕСНО СМЕНЯЕМИ БАТЕРИИ
АА 1,5 V – 4 бр.

6. ЧАНТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
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Осигурява максимална практичност.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА SL1V4H
Работен диапазон

до 20 метра

Цвят на лазера

Червен

Точност

± 0.3 mm / m

Самонивелиране

Махален компенсатор

Диапазон на
самонивелиране

± 3.0 °

Батерия

АА 1,5 V – 4 бр.

RL4H1V

ЛАЗАРЕН
НИВЕЛИР 360O
Корпусът е изработен от обкантена с гума устойчива
пластмаса, осигурявайки добра защита от прах и влага.
Размерът

на

странично

разположения

плъзгащ

превключвател “ON/OFF” е увеличен в сравнение с други
нивелири, което осигурява максимално удобство при включване
и изключване дори когато се използват дебели защитни
ръкавици.
1.

OFF – позиция за заключване на махалото при транспорт

и съхранение
2.

ON – в това положение на плъзгача, нивелирът се
включва в режим на самонивелиране и работа
Разположените върху скосението на корпуса бутони за

управление / “LOCK’’ и ‘’H/V’’ /, допринасят за удобството при
работа, осигурявайки лесен достъп до функциите му, дори
когато лазерния нивелир е позициониран в непосредствена
близост до таван.
Чрез първият бутон ‘’LOCK’’ се осигурява заключването на
механизма за самонивелиране. Активирането му блокира
магнитно махалния механизъм, но позволява включването на

лъчите, така че нивелирът да може да се използва под всякакъв
ъгъл – функция, която работи при ъгъл по-голям от 4о, и която е
особено удобна при монтаж на парапети, стълбища и др. Когато
нивелир

се

намира

извън

обхвата

на

самонивелиране / LOCK OFF /, лазерните лъчи се изключват.
След повторното активиране на

този

механизъм, лазерния

нивелир CIMEX RL4H1V се самонивелира само в рамките на
няколко секунди.

ОКОМПЛЕКТОВКА
•

Лазерен нивелир CIMEX RL4H1V
• 4 бр. AA батерии
• Калъф
Гаранционна карта + Ръководство

Вторият бутон “H/V” служи за последователно активиране
на лъчите на лазерния нивелир. Последователността на
включване е следната – първоначално включване на лазерния
нивелир при която се активира комбинация от хоризонталните

лъчи и вертикалния лъч. При повторно натискане на бутона се
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лазерният

включва само хоризонталния лъч, а при третото се включва само
вертикалния лъч.
Непосредствено под бутоните за управление, се намира

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

корпуса, снабден с удобно закопчаване, което свежда до
минимум вероятността от загубата му. Лазерният нивелир CIMEX
RL4H1V се захранва от 4бр. батерии АА 1,5 V.

СТАТИВ ЗА ЛАЗЕРЕН
НИВЕЛИР

В долната част на корпуса му се намира резбови отвор с резба
1/4 , който позволява монтаж върху стойка.
В заключение може да кажем, че комбинацията от добри

технически характеристики и разумна цена, прави 3D лазерния
нивелир CIMEX RL4H1V незаменим помощник в ръцете на всеки
майстор.
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капака за смяна на батериите. Той е надеждно фиксиран към

