INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

NIVELMETRU
FURTUN ELECTRONIC DE NIVEL

RO
Înaintea punerii în funcţiune,
citiţi aceste intrucţiuni de utilizare!
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Aplicare şi principiul de măsurare
Domeniul de lucru
Piese şi denumiri
Accesorii (opţional)
Simboluri folosite
Nivelment
Luaţi în considerare pentru mânuire
Directive de aplicare
Filtru de armonice (în modul de nivelare)
Calibrarea înălţimii / setări
Afişaje speciale
Schimbarea bateriei
Indicaţii pentru îngrijire
Ţineţi cont de protecţia muncii!
Controlul funcţiilor
Deranjamente funcţionale
Garanţie / Servicii de reparaţii
Evacuare / Protecţia mediului
Declaraţia de conformitate CE
Date tehnice
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APLICARE ŞI PRINCIPIUL DE MĂSURARE
Aplicările principale constituie nivelmentul şi măsurările de control în amenajarea interioară;
altele, a se vedea directivele de aplicare.
Principiul de măsurare gravimetric profită de diferenţele de presiune, care sunt active între
unealta de mână şi rezervorul pentru lichide.
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DOMENIUL DE LUCRU

48 m

2,5 m
(4 m*)

DOMENIUL DE
LUCRU ORIZONTAL
ŞI VERTICAL

2,5 m
(4 m*)

*) Măsurare cu accesorii
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PIESE ŞI DENUMIRI
Tambur pentru furtun
Două manivele de mână
Tijă de presiune
Lampă indicatoare
Unealtă de mână cu
tastă şi display
Accesorii (opţiune)
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ACCESORII (OPŢIONAL)
Este compus din suportul uneltei, 4 bare de manevrare,
magnet de aderenţă şi buton de protecţie. Accesoriul
lărgeşte domeniul de măsurare vertical. Barele de manipulare se vor aşeza în sus sau în jos pe mânerul uneltei, în
funcţie de direcţia de măsurare, şi se vor închide cu magnetul de aderenţă sau cu butonul de protecţie.

SIMBOLURI FOLOSITE
Apăsaţi tasta pentru scurt timp
Apăsaţi tasta cca. 2 secunde
Apăsaţi tasta cca. 5 secunde
Daţi dublu clic pe tastă
Învârtiţi tija de presiune mereu în direcţia »măsurare«, până când simţiţi poziţia
finală. (Lampa indicatoare sclipeşte)
Învârtiţi tija de presiune mereu în direcţia »depozitare«, până când simţiţi poziţia
finală. (Lampa indicatoare STINSĂ)
Semnal acustic / sunet

NIVELMENT
Pregătire pentru nivelment
Puneţi trusa sau toba în poziţie stabilă
Reduceţi presiunea sistemului
Desfăşuraţi suficient furtun, astfel încât toate punctele de măsurare să fie accesibile
fără să se tragă de tambur pentru furtun.

Regim de măsurare
Tastă

Funcţii suplimentare

Afişaj

Tastă

Pornire
Aplicare la nivel de referinţă,
potolire
Salvaţi nivelul de referinţă
Controlaţi punctele de
măsurare, nivelaţi

Afişaj

Setări
(a se vedea punctul 10)

Fixare
Mai departe
Filtru de armonice aprins
Filtru de armonice stins
Înapoi la poziţia de pornire
Oprire
Încheierea regimului de măsurare
Înfăşurare fără torsiuni a furtunului
Punerea uneltei în trusă
Supuneţi sistemul presiunii

INDICAŢII PENTRU MÂNUIRE
07
aleasă pentru aplicarea la nivelul de referinţă este valabilă pentru fiecare
07 Marginea
punct de măsurare.
Este de ajuns direcţionarea verticală după măsura din ochi.
orientare în întuneric:
07 Pentru
Afişarea în poziţie întunecoasă sau acoperită prin
fixării:

fixare şi citire ulterioară. Încheierea

sau după 40 s.

Lumină intermitentă cu LED:
Zero – semnalizare uniformă; prea adânc – semnalizare lentă; prea înalt – semnalizare rapidă.

08
08
3m

DIRECTIVE DE APLICARE
În cazul respectării următoarelor indicaţii, nivcomp înlesneşte un nivelment rapid şi sigur.
Controlaţi mai întâi poziţia tijei de presiune (a se vedea punctul 5).
Măsurările de control către nivelul de referinţă îmbunătăţesc considerabil
siguranţa de măsurare.
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ÎN CASĂ
1
2m

ÎNNORAT

în interiorul
clădirilor

1m

VÂNT

SOARE

în exteriorul clădirilor
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Imagine: dispersie tipică a valorii măsurate în raza furtunului, în funcţie de termica şi de
înălţimea relativă de măsurare. De aceea, nu apare nicio abatere standard.
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Manevraţi furtunul rezemat, fără săgeată de încovoiere.
În cazul mai multor puncte, nu măsuraţi eşalonat (înmulţirea erorilor), ci într-un nivelment.
Aplicaţi un punct de contact fix (cui) pe un nivel de referinţă utilizat frecvent.
În cazul afişării simbolului °C, aparatul trebuie temperat câteva minute, de exemplu
după transportul în temperaturi extreme.
Menţineţi unghiul fisurii incipiente, respectiv cel vizual.
Nu azvârliţi furtunul (şoc!).
În cazul frigului, evitaţi transmiterea căldurii mâinilor asupra furtunului.
Pe suprafeţe ude, măsuraţi numai cu stratul intermediar protector.
Măsurări în aer liber:
Evitaţi razele intense sau variate ale soarelui asupra pieselor aparatului. Pentru nivelment, începutul zilei este favorabil.
Nu expuneţi furtunul suprafeţelor încinse sau celor foarte variate din punct de vedere termic (de exemplu la faţade expuse).
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09
Activaţi filtrul de armonice prin dublu clic
(simbol
). Câteodată este avantajoasă 09
09
o reacţie mai lentă, în cazul vibraţiilor tulburătoare. Dezactivare filtru:
.
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CALIBRAREA ÎNĂLŢIMII / SETĂRI
10
Când porneşte aparatul, apăsaţi tasta, până când se afişează
. Vor fi parcurse opţiunile 10
10
:
de setare, în succesiune lentă. În funcţie de sarcina dată, apăsaţi
FILTRU DE ARMONICE (ÎN MOD DE NIVELARE)

Corectura afişajului înălţimii cu +1 mm / Metru, per butonare.
Corectura afişajului înălţimii cu -1 mm / Metru, per butonare.
Afişaj direcţional sau de indiciu prin săgeţi sau +/–
Selecţie pentru afişajul de înălţime în inci
sau milimetri
Reglaţi toate setările pe prestabilire prin fabricaţie (resetare).
Calibrarea înălţimii ar trebui verificată o dată pe an la o măsurătoare verticală.

.

AFIŞAJE SPECIALE
Rezerva bateriei încă 20…50 de ore.
Avertizare (fulger) bateria descărcată (de la ~20 ore rezervă).
Schimbare critică a temperaturii
Valoare de măsurare depăşirea zonei.
½ oră după o activare a tastei, un semnal acustic anunţă oprirea. Prelungirea
timpului:
Sirena de avertizare tambur pentru furtun indică: şurubul de reglare n-a fost în
poziţia »depozitare« demult!
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Luaţi în considerare: După 2 ore de funcţionare permanentă, lampa indicatoare a
tijei de presiune clipeşte cu interval îndelungat şi, după 6 ore, intră în hibernare cu
funcţie de memorare. Pentru reactivare, învârtiţi tija de presiune în poziţia »depozitare«, aşteptaţi cam ½ minut şi învârtiţi din nou în poziţia »măsurare«.
În cazul poziţiei necunoscute a tijei de presiune, trageţi de butonul rotativ:
mobil = poziţia de măsurare
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REÎNNOIREA BATERIEI
Compartimentul bateriei se va deschide, cu ajutorul
unei monedei, de la capătul aparatului de mână. Bateria
consumată se va duce la sistemul regional de reciclare.

Bateria pentru lampa indicatoare a tijei de presiune trebuie înlocuită cam după 10 ani. În
acest sens, derulaţi complet furtunul, învârtiţi tija de presiune în poziţia »măsurare«, desfaceţi
6 şuruburi ale carcasei tamburului pentru furtun (nu deşurubaţi manivelele de mână) şi
trageţi în sus jumătatea de jos a tamburului. După schimbarea bateriei, aveţi grijă la carcasele
tamburului ca să se blocheze din nou corect cu zăvor. Strângeţi doar uşor cele 6 şuruburi.
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INDICAŢII PENTRU ÎNGRIJIRE

14
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ŢINEŢI CONT DE PROTECŢIA MUNCII!
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CONTROLUL FUNCŢIILOR

După nivelment, puneţi mereu aparatul înapoi în trusă.
Păstraţi aparatul mereu în stare uscată şi curăţată.
Nu folosiţi decât detergenţi fără solvenţi.
JÎn cazul unei pauze de utilizare îndelungate, tija de presiune trebuie reglată în
poziţia »depozitare«.

Furtunul nu trebuie transportat în poziţie ridicată faţă de nivelul solului (capcană cu
gheare şi smulgere prin vehicule!).
Închideţi mereu cu butonul de protecţie prelungirea de manipulare a accesoriului!
Nu folosiţi magnetul de aderenţă deasupra înălţimii capului!

Stabilitate (temperată) a valorii de măsurare:
În cazul în care rămâneţi câteva minute pe nivelul de referinţă, abaterea nu trebuie să
fie mai mare de 1.
Verficarea încadrării în presiunea impusă:
Puneţi jos unealta de mână şi salvaţi poziţia drept nivel de referinţă. Apoi, învârtiţi tija
de presiune în poziţia finală »depozitare«. Valoarea afişată trebuie să fie situată între
600... 1800

DERANJAMENTE FUNCŢIONALE
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Aparatul nu porneşte, sau se stinge dintr-o dată?
Verificaţi bateria şi contactele bateriei.
Aparatul se stinge cu simbol de baterie sclipitor?
Înlocuiţi bateria.
Lampa indicatoare a tijei de presiune nu clipeşte?
A se vedea şi afişajele speciale. Doar clipire slabă: Înlocuiţi bateria.
Abatere ridicată la nivelment?
S-a ţinut cont de tija de presiune şi de simbolul °C?
S-a ţinut cont de indicaţiile de la »măsurare în aer liber«?
Băşici în furtun sau în zona senzorului?
Dezaerare prin serviciul tehnic.
Băşicile se pot forma, când tija de presiune a fost lăsată timp de mai multe zile în
poziţia »măsurare«, precum şi prin supraîncălzire sau şoc.
Umezeală sau apă de condensare în trusă?
JÎn cazul umezelii în unealta de mână, trebuie imediat înlăturată bateria şi repusă la
loc numai după uscare. Deschideţi aparatul şi trusa, şi uscaţi-le.
Spărtură în sistemul de furtun?
Furtunul special rezistă la suprasolicitare mecanică (jupuiri, strivituri). În cazul în care
iese lichid din sistem (netoxic / asemănător uleiului), absorbiţi-le cu mijloace potrivite şi evacuaţi-le conform prescripţiilor pentru ulei vechi.
Reparaţie prin serviciul tehnic.

GARANŢIE / SERVICIUL DE REPARAŢII
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Distribuirea şi service-ul are loc prin comerţul specializat, renumit. În perioada de garanţie,
reparaţiile se fac gartis, dacă o deficienţă se datorează greşelilor de fabricaţie sau defectelor
materialului.
Aparatul va fi trimis furnizorului, în stare curăţată. Pachetului i se va alătura o descriere
a deficienţei / defectului. Adrese actuale de service la
www.dirotec.com

EVACUARE / PROTECŢIA MEDIULUI
Conform directivei UE 2002 / 96 / CE (WEEE), utilizatorul este obligat să returneze acest nivelmetru producătorului pentru valorificare, respectiv evacuării conform mediului înconjurător,
la sfârşitul perioadei de utilizare.
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE
Prin prezenta, declarăm pe proprie răspundere, că acest furtun electronic de nivel nivcomp
corespunde cu cerinţele de sănătate şi de siguranţă de bază aplicabile, datorită conceperii
sale şi a tipului de construcţie, precum a confecţionării, aduse în circulaţie prin noi.
Directive CE aplicabile: Directiva CE Compatibilitate electromagnetică / directiva 89 / 336 /
ECC, 92 / 31 / ECC (EN61326 + A1 / A2 / A3, EN61000-6-1, EN61000-6-3 + A11)
		
Dietzsch & Rothe MSR-Technik OHG
Olzmannstraße 47 / D-08060 Zwickau
www.dirotec.com
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DATE TEHNICE
Principiul de măsurare			
analog cu afişaj digital
± 2 mm
Reproductibilitate (interior, tipic)		
la distanţă maximă a punctului măsurat
48 m
domeniul de lucru vertical		
± 2,5 m (± 4,0 m)
Afişajul înălţimii				
mm / inci
Rezoluţie						
1 mm (indiciu 0,3 mm)
0 ... +35 °C
Domeniul temperaturii de utilizare cca.
Baterie unealtă de mână				
1 x AA (alcalină) 1,5 V
Necesar de energie / durata de aprindere
~ 10 mW / ≥ 250 h
Autooprire			
33 min. după butonare
Indicator fulger				
3V / Li (durata vieţii ~ 10 ani)
Rezistenţa la şoc			
cca. 1 m înălţime de cădere
Depozitare / transport		
–10 ... + 40 °C / –30 ... +55 °C
Dimensiuni					
450 x 420 x 150 mm
Greutate						
cca. 5,5 kg
Certificate 					
conform cu RoHS
Emisiuni scăzute				
conform standardelor EMC pentru produse
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