ІНСТРУКЦІЯЗЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЛазернийнівелірNivelSystem
Модель:NL311
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ВСТУП
Дякуємо Вам за вибір цієї серії лазерних нівелірів. Для кращої продуктивності інструменту,
будь ласка, прочитайте це керівництво оператора і збережіть його в зручному місці для подальшого
використання. Деякі діаграми, наведені у цьому посібнику, можуть бути спрощені для більш легкого
розуміння.
Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням апарату і залиште його з
метою правильного і безпечного використання. Виробник залишає за собою право змінювати
технічні
характеристикивимірювальногоприладубезпопередньогоповідомлення.
ЗАПОБІЖНІЗАХОДИПРИРОБОТІСПРИЛАДОМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: пристрій має вбудоване джерело лазерного випромінювання, яке генерує
лазерний
промінь.Недопускаєтьсясамостійнерозбиранняпристрою.
Існує ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травми під час самостійного
ремонту.
Ремонт
може
проводитисятількивсервісномуцентрікваліфікованимиспеціалістами.
Лазерний промінь може бути небезпечним для людського ока, якщо пристрій не працює належним
чином.
Захистіть
своїочівідпошкоджень.Ніколинедивітьсяналазернийпромінь
Ніколи не використовуйте вологу батарею, існує можливість вибуху. Ніколи не використовуйте
лазерний рівень поблизу горючих газів і рідин. Коротке замикання може стати причиною пожежі.
Зверніть
увагу
натещобнедопускатикороткогозамиканнябатареїпризберіганніпристрою.
Захиствідударів
При транспортуванні, прилад повинен бути захищений від ударів. Грубе поводження може призвести
до
помилок
вимірювань.
Користувач цього інструменту повинен слідувати інструкціям, що містяться в цьому посібнику, і не
забувати періодично перевіряти правильність його роботи. Виробник не несе відповідальності за
будь-які
пошкодженняврезультатінеправильноговикористанняприладуівтратичерезце.
Вийнятки
1.
2.

3.

4.
5.

Очікується, від користувача виконувати всі рекомендації по використанню цього продукту і
виконуватиперіодичніперевіркироботиприладу.
Виробник або його представники не несуть ніякої відповідальності за збиток, заподіяний в
результаті неправильного поводження або навмисного неправильного використання, в тому
числі
прямийабонепрямийзбитоківтратидоходу.
Виробник і його представники не несуть відповідальності за шкоду або втрати доходу в
результаті стихійних лих (землетруси, бурі, повені тощо), пожежі, нещасні випадки або за
участю третіх сторін у використанні цього інструменту або за допомогою приладу в умовах,
відміннихвіднормальнихумовах.
Виробник і його представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, втрату доходу,
втрату
даних,перериваннябізнесу,іт.д..,заподіянувикористаннямпродукту.
Виробник і його представники не несуть відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті
неправильногодіїврезультатіоб'єднаннязіншимипродуктами.
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1. БАТАРЕЇ
NL301 / NL311 використовує нікель-водневі батареї, які можуть підзаряжатися. Зарядка
акумулятора проводиться за допомогою адаптера змінного струму (входить в стандартну
комплектацію) - використовуйте роз'єм на передній панелі лазерного рівня. Процес зарядки
позначається підсвічуванням світлодіода. Коли індикатор відображається зеленим кольором, процес
зарядки
завершений
НіколиневикористовуйтелужнібатареїдляживленняNL301/NL311!
Якщо
необхіднозамінитибатарею-батарейнийвідсікповиненбутивідкритийзадопомогою
викрутки.
Зміннібатареїможнапридбати
уофіційногодистриб'ютора.Використовуйтелазерні
нівеліри

NL300/NL310зобережністю.Ніколинекладітьмокрийінструментвящикдля
транспортування.
2. КОНТРОЛЬНАПАНЕЛЬ

1.

2.

3.

4.

ON / OFF перемикач - включення і виключення
пристрою. Більш тривале натискання кнопки прим. 6 секунд. (Коли обладнання включено)
включає /відключає ручний режим. Устаткування в
ручному режимі може бути нахилений (без
самовирівнюваня)
або
працювати
в
важкодоступній місцевості, поруч з важкої
будівельної техніки (не реагує на вібрації землі).
Коли обладнання включено в ручний режим, на
дисплеї
відображається
значок"рука".
Регулювання швидкості обертання головки0-60-120-300-600 обертів в хвилину. Кожне
натискання
кнопки
перемикає
швидкість
обертання
Вибір нахилу по осі (X, Y). За допомогою кнопки
можна вибрати напрямок нахилу (X або Y) осі. Ось
моженахилятися
до
±
8%
Режим лазерного нахилу перемикач (пристрій
автоматично перемикається в режим ручного
управління)

5.

6.

7.

8.

ASD система - Занадто великий нахил інструменту
або небажаний руху / удар інструменту змусить
світлодіод
блимати швидко - попереджаючи
користувачапровтратурівняінструменту.
Кнопка Функція сканування - Доступні кути : 0-10 °
-45 ° -90 ° -180 °. Кожне натискання перемикає
промінь

Кнопкаперемикачаобертанняголовкиза
годинниковоюстрілкою-Колиголовкане
обертається,натиснітькнопкудля
скануваннявпотрібномунапрямку
Кнопкаперемиканняобертанняголовки
протигодинниковоїстрілки-Колиголовка
не
обертається,натиснітькнопкудля
скануваннявпотрібномунапрямку
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3.

РОБОТАЗЛАЗЕРНИМНІВЕЛІРОМ
1. Ввімкнення

На передній панелі натисніть
. Прилад автоматично вирівняється і загориться світлодіодний
індикатор
живлення.Натиснітькнопкущераз,щобвимкнутиживлення.
Після того, як нівелір вирівняється індикатор перестане блимати і лазерна головка почне
обертається зі швидкістю 600 обертів в хвилину. Якщо прилад буде встановлюваться з нахилом
більше
ніж
на±5°,індикаторручногорежимупочнемигати.
Увага: Якщо пристрій автоматично не вирівнюється довше, ніж 5 хвилин, вимкніть і ввімкніть
лазерний
нівелірзнову.
2. Режимобертанняголовки
 нопка дозволяє регулювати швидкість обертання лазерної головки. Перемикання швидкості
К
здійснюється повторним натисканням на цю кнопку. Можна повернути головку за годинниковою і
проти
годинниковоїстрілки.
3. Режимсканера
Регулюванняшвидкостіобертанняголовки.Натисніть
,щоприведепристрійврежим
сканування,
лазерпочне"малювати"лініювпевномудіапазоні.Коженразпринатисканнінацю
кнопку,
діапазонбудезбільшуватися:0
-10°-45°-90°-180°.

4. Нахиллазерноїплощини
NL300
дозволяєнахилитиплощинулазераводномуабодвохнапрямках.Натисніть
для
переходуврежимручногоуправління.Длятого,щобвстановитинахилпоосіХ,натисніть
відповідні
кнопки
-прикожномунатисканнікнопкиплощинабудесхилятисяпоосіX.
Для
того,
щобвстановитинахилпоосі
Y,натиснітьвідповідні
натисканні
кнопкиплощинабудесхилятисяпоосіY.

кнопки-прикожному

5. CистемаADS
Увімкнувши
систему,світлодіодбудеблиматиповільно.Післяавтоматичноговирівнювання
приладу,
приблизночерез3секунди,функціяADSактивується.Надмірнийнахилінструментуабо
небажаний
рух/ударзмуситьсвітлодіодблиматишвидко-попереджаючикористувачапровихід
інструмента
з
рівня.
6.

ПРИНЦИПРОБОТИ
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6.1.

Вимірюваннявисот

Увімкніть інструмент. Після того, як вирівняється, лазерна головка починає
обертатися, відображати лазерні площину. Прикріпіть лазерний датчик на
лазерну рейку. Розмістіть лазерну рейку з прикріпленим датчиком на опорній
точці (нульова точка) - скиньте положення датчика (відрегулюйте висоту
датчика, щоб визначити нульовий рівень, рейка також повина відображати
нуль).Перемістіть рейку з датчиком на іншу точку, висоту якої ви хочете
виміряти, відрегулюйте висоту датчика, щоб помістити його в поле лазерного
променя - переміщайте його вгору або вниз по рейці. Різниця позицій датчиків
на рейці буде вказувати різницю висот виміряної точки в порівнянні з опорною
точкою.
6.2.

Визначенняухилу

Встановітьлазернийнівелірнаштатив.Встановітьлазернийрівеньвосі
якій
ви
хочетезадатинахиліввімкнітьнівелір.Лазернийнівелір(опорна
точка)
вказує
напершуточкуосі,наіншийкінцевійточцівстановленалазерна
рейка
з
лазернимдатчиком-скиданняположення(датчикаірейки).
Залежно
відбажаноївеличининахилупереміщуйтедатчикнарейцііза
допомогою
пультадистанційногокеруваннязмінюйтенахиллазерної
площини,
щоб
вписатисявположеннялазерногодатчика(цейзсувлазерного
датчика
вкаже
нахил,наприклад.Якщовихочетеотриматинахил1%,на
відстані
10
м
різницяміжвисотоюопорноїточкиірейкоюповиненабутине
менше
10
см)
.
6.3.

Роботазвертикальноюплощиною

З
NL311
можнавстановитигоризонтальнийабовертикальнийпромінь.
Якщо
ви
працюєтезвертикальнимлазернимпроменемвиповиннівстановити
лазерний
рівень,якназображенніпоруч.Післявключеннялазерногорівня
пристрій
вирівняєсампособі-головкапочнеобертатися-відображати
вертикальну
площину.Лазернийцентрир
(зверху)визначаєлінію,
перпендикулярнуплощинілазерногонівеліра,якийвикористовуєтьсяувсіх
роботах
(перпендикулярнихбудівельнихперегородках,установкапідкутом90
°і
т.д.).

6.4.

Дистанційнекерування

ОсобливістьNL311-можливістькеруватинавідстанізадопомогоюпультадистанційного
керування.
Напультікеруванняє9кнопок,яківідповідаютькнопкамнапереднійпанелілазерного
нівеліра.
Робочийдіапазонпультадистанційногокеруваннястановитьприблизно20метрів
(залежить
від
умоввикористання).
6.5.
Перевіркалазерногонівеліра
Ви
повиннірегулярноперевірятитакіпараметрилазерногонівеліра:
● Встановленнявертикальноїплощини;
● Встановленнягоризонтальноїплощини;
● Помилкаконусу.
Перевірка
ікалібруваннягоризонтальноїівертикальноїплощинпростаівбільшостівипадків
може
бути
зробленокористувачем.Перевіркапомилкинахилутакожможебутизроблено
користувачем,алецяпомилкаможебутивидаленалишевавторизованомусервісномуцентрі.
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6.5.1.

Перевіркагоризонтальноїплощини

1. Встановітьприладблизько30мвідстінитак,щобвісьХперпендикулярнодостіниіX
напрямоквказувавнастіну.
2. Увімкнітьприладіпочекайте,покивінневирівняєтьсяавтоматично.
3. Помістітьаркушпаперунастіні.Відзначтеположеннялазерногопроменя(Ma)нааркуші.
Вимкнітьприлад.
4. Відпустітьзакріпнийгвинтштативаіповернітьінструментна180°.
УВАГА!
Будьтеобережні,непереміщайтеінструментпідчасйогороботи.
5. Увімкнітьприладзновуіпочекайте,покивінневирівняєтьсяавтоматично.
6. Ще
развідзначтеположеннялазерногопроменянааркуші(Мб).
7. Виміряйтев
 ідстаньміжміткамиМаіMb,якщовідстаньстановитьменше6ммвкалібруванні
немає
необхідності,віншомувипадку,будьласка,звернітьсявсервіснийцентр.
8. Виконайтеаналогічніопераціїдля
осіY.
6.5.2.
Горизонтальнаконічнапомилка
Будь
ласка,
зробітьцюпроцедурупіслякалібруваннягоризонтальноїплощини!

1. Встановітьприладблизько30мвідстіни,такщобвінбувнаправленийдостіниоднієюіз
осей
“Х”або“Y”.
2. Зафіксуйтетавідмітьтеположеннялазеразобохбоківмішенями.
3. Вимкнітьприлад,тапересуньтейогонавідстань1~2метривыдстіниА.
4. Знову
зафіксуйтетавідмітьтеположеннялазеразобохбоківмішенями.
5. Виміряйтерізницюміждвомавідмітками.

6. Δ1=hA-hA`;Δ2=hB-hB`.ЯкщорізницяміжΔ1іΔ2неперевищує3мм,топомилказнаходиться
в
межахдопуска.
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7.ДЕТЕКТОР
7.1Технічніхарактеристики
Радіус
прийомусигналу:
Режими
роботи:
Дисплей:
Потужність:
Функція
автоматичноговідключення

Робоча
температура:
Розміри:
Вага:

50мм
Точно±1мм
Грубо±2мм
Рідкокристалісний
9Впостійногоструму(лужнібатареї)
Датчиквимикаєтьсяавтоматичноувипадку
відсутностілазерногопроменявпродовж30хвилин.
Повторневвімкненняздійснюєтьсянатисканням
кнопкиввімкненняживлення
-20 Сдо+50 С
135x65x24.5мм
0.15кг

7.2Дисплей
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ТЕХІЧНІХАРАКТЕРИСТИКИNL-311
Точність:
±1мм/10м(горизонтальна,вертикальна)
Точність
проеціюванняуниз:
±1мм/1,5м
Точність
проеціюваннявгору:
±1мм/10м
Нахил
(по
осі
XтаY):
±5°
Робочий
діапазон:
500м
Швидкість
обертання:0-60-120-300-600:
об/хв
Режим
сканування:
0-10°-45°-90°-180°
Робоча
температура:
від-20°Cдо+50°C
Живлення:
4,8-6В,4хD,NiMH
Час
роботи:
20годин
Час
зарядки
батарей:
7годин
Пило/водозахищеність:
IP64
Габарити
160x160x185мм
Вага:
3,0кг
Пульт
дистанційногокерування:
Робоча
відстань:
Зарядний
пристрійLDG2+2:
Вхід:
Вихід:

30м
100-240В/47-6Гц
12В/1.25В

Заряджайте
тількиуприміщенні!Ненамагайтесязаряджатилужнібатарейки.
Дизайн
та
технічніхарактеристикиможутьбутизміненібезпопередньогосповіщення.
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