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Niwelator elektroniczny
EL-32
Dziękujemy za zakupienie niwelatora elektronicznego firmy Nivel System model EL-32.
Aby móc jak najlepiej wykorzystać zakupiony instrument, prosimy uważnie przeczytać
instrukcję i położyć w dogodnym miejscu, żeby w przyszłości móc z niej skorzystać.
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1. Opcje i funkcje:
Niniejszy produkt to nowy rodzaj niwelatora elektronicznego z najnowszym
elektronicznym układem odczytowym, który pomaga użytkownikom zarówno odczytać
wyniki a przede wszystkim zredukować ilość błędów pomiarowych związanych z
odczytem manualnym. Niwelator elektroniczny spełnia wymagania różnego rodzaju
branż takich jak geodezja i budownictwo.
Instrument ten jest całkowicie zamknięty. Wyposażony w układ kompensacji w celu
zwiększenia efektywność pracy. Posiada certyfikat IP55, co zapewnia niemal pełną
ochronę przed kurzem i dobry poziom ochrony przed wodą. Niwelatorem można
pracować w temperaturze od -20 °C do + 50 °C.
2. Instrument
2.1 Budowa instrumentu

1. Kolimator
2. Rączka do przenoszenia
3. Luneta
4. Przycisk wyzwalania pomiaru
5. Pierścień ustawiania ostrości
6. Leniwka koła poziomego
7. Koło poziome z podziałem stopniowym
8. Śruby nastawcze
9. Spodarka
10. Wskaźnik koła poziomego
11. Złącze zasilania/komunikacji
12. Przyciski
13. Śruby rektyfikacyjne
14. Śruby rektyfikacyjne libelli
15. Libella pudełkowa
16. Okular
17. Wyświetlacz
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2.2 Ładowanie i korzystanie z baterii
a. Podłącz ładowarkę do złącza zasilania/komunikacji
z boku urządzenia i podłącz ładowarkę do gniazdka AC 220 Volt.
b. Mrugający symbol
baterii oznacza,
że bateria jest
ładowana;
pełne cztery bloki
wskazują, że bateria
jest w pełni
naładowana.
c. Po zakończeniu
ładowania odłącz
ładowarkę.

Przycisk

Pierwsza funkcja
Pokazuje przewyższenie
pomiędzy mierzonym
puntem a poprzednim
punktem
Zapis
Wyzwalanie pomiaru
Przejście pomiędzy
opcjami
Włączenie/Wyłączenie

Druga funkcja
Potwierdzenie

Przejście w górę
Przejście w dół
Ustawianie parametrów
Włączenie/wyłączenie
podświetlania

UWAGA: baterię należy ładować co trzy lub cztery miesiące, jeśli
urządzenie jest przechowywane przez długi czas.
Złącze zasilania/komunikacji

W pełni naładowana bateria

2.3 Klawiatura

Informacje o
：
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy, aby
włączyć lub wyłączyć niwelator. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
przez mniej niż dwie sekundy, aby włączyć lub wyłączyć
podświetlanie wyświetlacz LCD.
2. Gdy podświetlenie wyświetlacza LCD jest włączone, urządzenie wyłączy
podświetlenie po 5-minutowej bezczynności. Po automatycznym
wyłączeniu, naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie ponownie.

3. Jeśli tryb podświetlenia LCD jest wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, aby
włączyć podświetlenie.
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4. Informacje o przycisku wyzwalania pomiaru:
Przycisk wyzwalający pomiar to klawisz na górze obudowy.
Jest to przycisk dotykowy.
Dotknij przycisk, aby wyzwolić pomiar.
2.4 Łata kodowa
W celu prawidłowego działania elektronicznego układu odczytowego wysokości
należy stosować dedykowane łaty niwelacyjne. Należy pamiętać, że dokładność
pomiaru przez niwelator elektroniczny zależy również od precyzji skali na łacie. W celu
prawidłowej pracy niwelatora elektronicznego, łata musi być wyposażona w
odpowiedni kod kreskowy.
3. Instrukcja obsługi
3.1 Ustawienie
Podczas ustawiania statywu, upewnij się, że nóżki zostały wbite w ziemię bez
możliwości poślizgu. Głowica statywu powinna być ustawiona w poziomie na ile jest to
możliwe. Ustaw długość nóg statywu do wygodnej wysokości do obserwatora.
Przykręcić niwelator do głowicy statywu. Przed pomiarem upewnij się, że przyrząd jest
w pełni naładowany.
3.2 Poziomowanie
Przy pomocy śrub nastawczych spoziomuj instrument doprowadzając libellę
pudełkową do górowania. W tym momencie oś optyczna lunety jest pozioma.
Pęcherzyk libelli można obserwować bezpośrednio przez pryzmat na obudowie
niwelatora.
3.3 Ogniskowanie i celowanie
Wyceluj lunetę na kawałek białego papieru lub gładkiej powierzchni. Obracaj pierścień
okularu lunety do momentu, gdy wzór linii krzyża kresek w lunecie będzie ostry.
Wyceluj na łatę przy pomocy kolimatora na obudowie. Przy pomocy pierścienia
ogniskowania doprowadź ostrość obrazu łaty w lunecie. Przy pomocy leniwki koła
poziomego doprowadź pionową kreskę krzyża kresek na środek łaty.
3.4 Pomiar kąta poziomego
Wyceluj na punkty A, a następnie wykonaj odczyt kąta poprzez wskaźnika koła będzie
to α. Obróć przyrząd i wyceluj na punkt B, a następnie wykonaj odczyt kąta poprzez
wskaźnik będzie to β. Następnie ∠ AOB = α-β
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Pomiar kąta poziomego
3.5 Niwelacja

a. Naciśnij
przycisk, aby włączyć urządzenie. Przy pomocy kolimatora wyceluj
zgrubnie na łatę niwelacyjną.
b. Obróć pokrętło ostrości do momentu, gdy nie ma paralaksy, a kod na łacie
niwelacyjnej jest ostry. Przy pomocy leniwki koła poziomego doprowadź pionową
kreskę krzyża kresek na środek łaty. Dostosuj położenie łaty niwelacyjnej tak aby kod
na łacie niwelacyjnej był równoległy do poziomej kreski krzyża kresek w lunecie.
Zakres pracy leniwki koła poziomego jest ograniczony, jeżeli nie można już dalej
poruszyć pierścieniem, należy wykonać 3 obroty w przeciwnym kierunku a następnie
przy pomocy kolimatora wycelować ponownie na łatę niwelacyjną.
c. Po wciśnięciu przycisku wyzwolenie pomiaru na obudowie, aby uzyskać wynik,
naciśnij przycisk różnicy wysokości a na ekranie pojawie się okno różnicą wysokości.
Po ponownym wciśnięciu przycisku wyzwolenie pomiaru niwelator obliczy różnicę
wysokości i wyświetli wynik.
d. Po zakończeniu pomiaru naciśnij i przytrzymaj przycisk
niwelator.

, aby wyłączyć

Naciśnij przycisk

Rh: 0.0000 m

Naciśnij przycisk MEAS

Zasilania

Hd: 0.000 m

(Po wycelowaniu na łatę)

Rh: 1.3866 m
Hd: 36.069 m

Naciśnij przycisk
różnicy
wysokości △H

Rh: 1.5022 m
△H: 0.1161 m

Powtórz powyższe kroki do momentu uzyskania wyników wszystkich punktów
pomiarowych. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.
UWAGA: Aby zapisać wyniki z pomiaru, naciśnij przycisk Store. Zapisane dane
można wyeksportować do komputera.
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3.6 Niwelacja względem reperu – stałego punktu
Aby skorzystać z tego trybu, należy najpierw ustawić punkt odniesienia - reper a
następnie wykonać pomiar kilku punktów (maksymalnie dziewięciu). Obliczone
zostaną różnice wysokości między punktami i punktem odniesienia.

Naciśnij przycisk

Rh: 0.0000 m

zasilania

Hd: 0.000 m

Benchmark
Bp:

Naciśnij przycisk

Naciśnij przycisk
MEAS ( na górze
obudowy)

N1:
BP: 1.5165 m

N1: 0.0428 m

Naciśnij przycisk

BP: 1.5156 m

Naciśnij przycisk
MEAS ( na górze
obudowy)

Naciśnij
lub ,
aby przejrzeć pomiarzone pkt.

Naciśnij
przycisk MENU

Benchmark
Bp: 1.5165

Naciśnij przycisk
MEAS ( na górze
obudowy)

N2:
BP: 1.5165 m

N2: -0.0084 m
BP: 1.5165 m

Powtarzaj powyższe
kroki, aby pomierzyć
inne punkty.

Naciśnij przycisk MENU cztery
razy, aby powrócić do
normalnego trybu pomiaru.

Uwagi:
1. Naciśnij przycisk △ H, aby przełączyć się między wyświetlaniem odczytu łaty na
punkcie odniesienia a wyświetlaniem odległości do aktualnego punktu
pomiarowego.
2. W tym trybie nie można zapisać odczytów. Wszystkie odczyty zostaną
automatycznie usunięty po zakończeniu pomiaru.
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5. Zmiana parametrów
5.1 Automatyczne wyłączanie
Po włączeniu trybu automatycznego wyłączania, niwelator zostanie automatycznie
wyłączony po trzydziestu minutach bezczynności w celu oszczędzania akumulatora

Naciśnij przycisk
MENU trzy razy

Naciśnij przycisk
MENU dwa razy

Parameters
AUTO PWR: ON

Naciśnij przycisk △H aby
zmienić

Powrót do trybu
pomiaru

5.2 Podświetlenie ekranu LCD
Gdy włączony jest tryb podświetlenia ekranu LCD, niwelator wyłączy podświetlenie
ekranu po 5-minutowej bezczynności. Po automatycznym wyłączeniu, naciśnij dowolny
przycisk, aby włączyć podświetlenie ponownie. Gdy podświetlenie ekranu LCD jest
wyłączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć.

Naciśnij przycisk
MENU trzy razy

Parameters
LIGHT: ON

Parameters

Naciśnij raz przycisk FUNC

AUTO PWR: ON

Naciśnij przycisk
△H aby zmienić

Powrót do trybu pomiaru
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Naciśnij przycisk
MENU dwa razy

5.3 Odwrócona łata
W tym trybie, łata może być odwrócona tak aby wykonywać pomiaru np. w odniesieniu
do sufitu
Wykonaj poniższe czynności, aby uruchomić tryb pomiaru do łaty odwróconej.

Naciśnij przycisk
MENU trzy razy

Parameters
INV Staff: off

Naciśnij przycisk
MENU dwa razy

Parameters
AUTO PWR: ON

Naciśnij przycisk
△H aby zmienić

Rh↓: 0.0000 m
Hd: 0.000 m

Naciśnij dwa razy przycisk
FUNC

Parameters
INV Staff: ON

W trybie łaty odwróconej obok
Rh pojawia się symbol ↓

Pamiętaj aby po zakończeniu pomiaru wyłączyć tryb pracy z łatą odwróconą.
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6. Sprawdzenie i rektyfikacja
6.1 Libella pudełkowa
Po rozstawieniu statywu i zamontowaniu na nim niwelatora przy pomocy śrub
nastawczych umieszczonych w spodarce doprowadź pęcherzyk libelli do górowania.
Obrócić niwelator o 180 stopni i jeśli pęcherzyk libelli oddala się od pozycji środkowej,
wymagana będzie rektyfikacja.
Wyeliminuj połowę odchyłki od położenia centralnego za pomocą śrub nastawczych a
połowę za pomocą śrub rektyfikacyjnych libelli.
Dokręcenie śruby spowoduje przesunięcie się pęcherzyka w stronę śruby,
poluzowanie spowoduje, że pęcherzyk odsunie się od śruby.
Najpierw należy ustawić najbliższą śrubę do linii łączącej środek pęcherzyka a średnią
pozycją, aż do górowania pęcherzyka. Jeśli pęcherzyk libelli nie może być
zrektyfikowany za pomocą pojedynczej śruby, wykonaj korektę następną śrubą.
Powtarzaj procedurę do momentu doprowadzenia pęcherzyka do górowania. Libella
została zrektyfikowana prawidłowo, jeżeli pęcherzyk jest zawsze w górowaniu po
każdym obrocie. W tym momencie kompensator znajduje się w zasięgu roboczym.

6.2 Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora
W celu uniknięcia wpływu transportu, przechowywania i zmian temperatury na wynik
pomiaru, konieczne może być wykonanie rektyfikacji niwelatora.

Ok. 15 m

Ok. 15 m

Ok. 15 m

Łata 2

Łata 1

Stanowisko B

Stanowisko A

Schemat rozmieszczenia stanowisk niwelatora i łat.
Ustaw dwa łaty (1,2) w odległości około 45 m od siebie. Podziel tę odległość na trzy i
zdefiniuj dwa stanowiska dla niwelatora (A, B) w odległości około 15 m od łat
pomiarowych na linii łączącej je. Wykonaj poniższą procedurę.

Naciśnij przycisk
zasilania

Rh: 0.0000 m
Hd: 0.000 m
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Naciśnij
przycisk MENU
dwa razy

Reticle
A  R1: 30 m

Ze stanowiska A
wykonaj pomiar
na łatę 1

Reticle
AR1: 1.3868m

Naciśnij FUNC aby zatwierdzić

Reticle
A  R2: 15 m

Ze stanowiska A
wykonaj pomiar
na łatę 2

Reticle
AR2: 1.3864m

Naciśnij FUNC aby zatwierdzić
Reticle
B  R1: 30 m

Ze stanowiska B
wykonaj pomiar
na łatę 1

Reticle
BR1: 1.3865m

Naciśnij FUNC aby zatwierdzić
Reticle
B  R2: 15 m

Ze stanowiska B
wykonaj pomiar
na łatę 2

Reticle
BR2: 1.3865m

Naciśnij FUNC aby zatwierdzić

Save?
Y:REC N:MENU

Wybierz Yes
Naciśnij klawisz
REC

Quit: Menu

Uwagi:
1. Przed pomiarem upewnij się, że libella jest w górowaniu.
2. Podczas rektyfikacji, jeśli nie ma odczytu po naciśnięciu przycisku MEAS,
sprawdź, czy odległość między niwelatorem a łatą jest prawidłowa. Nie wolno
zmieniać stanowiska. Na przykład, gdy wymagana odległość między
instrumentem a łatą wynosi 30m (odchylenie w granicach ± 5m jest
dopuszczalne), nie będzie odczytów, jeśli odległość nie jest w zakresie 25 m do
35 m.
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7 Zapis, kasowanie i eksport danych
7.1 Zapis danych
Przycisk [REC] musi zostać wciśnięty każdorazowo jeżeli dane z pomiaru mają zostać
zapisane w przeciwnym razie dane po wyświetleniu zostaną utracone.
7.2 Kasowanie danych:
Naciśnij przycisk [Menu] kilkukrotnie aż na ekranie pojawi się słowo "upload".
Następnie naciśnij przycisk [FUNC] aż na ekranie pojawi się "Erase". Następnie
naciśnij przycisk [△H] zostanie wyświetlony komunikat "tak/nie". Naciśnij przycisk
[△H] w zależności od wyświetlanej na ekranie opcji, a dane zostaną usunięte.
7.3 Eksport danych:
1. Podłącz do komputera za pomocą przewodu USB.
2. Uruchom "level_data_manage" na PC.
Naciśnij przycisk [Read], aby pobrać zapisane dane z niwelatora.
Instrukcja:
[Save]: eksportuje i zapisuje dane w arkuszu Excel
[Cope]: kopiuje wyświetlone dane do schowka
[Read]: odczytuje zapisane dane w niwelatorze
UWAGA: Po wyeksportowaniu i zapisaniu danych na PC można otworzyć dokument
Excel wraz z danymi.
8. Konserwacja
Czyszczenie:
Przetrzyj obudowę niwelatora. Wydmuchaj kurz z obiektywu i wytrzyj soczewkę czystą
bawełnianą ściereczką, używając niewielkich ilości etanolu w razie potrzeby. Nie
należy używać benzyny lub wody. Nie dotykaj obiektywu dłońmi. Starannie wycieraj
mokry instrument. Zawsze wyjmuj mokry instrument z pojemnika, aby umożliwić wilgoć
odparowanie. Nie zostawiaj mokrego instrumentu w pojemniku. Pojemnik utrzymuj w
czystości.
Magazynowanie:
Gdy niwelator musi być przechowywany przez dłuższy czas, należy go wyjąć z
pojemnik w celu uniknięcia pleśni na soczewkach. Urządzenie należy przechowywać w
miejscu pozbawionym kurzu, przewiewnym i o niskiej wilgotności. W zimnym klimacie,
nie bierz instrumentu do ogrzewanego pomieszczenia, gdy nie jest używany, ale
pozostaw go w temperaturze zewnętrznej, aby uniknąć wilgoci na obiektywie i
wewnątrz urządzenia.
Transport:
W czasie długiego transportu, należy umieścić walizę z instrumentem w pojemniku ze
styropianem lub innym materiałem odpornym na wstrząsy.
Rektyfikacja: Niwelator należy sprawdzać regularnie i w razie potrzeby rektyfikować
zgodnie z instrukcją.
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9. Specyfikacja
Powiększenie
Obraz
Odchylenie standardowe
na km podwójnej
niwelacji
Dokładność odczytu
odległości
Zakres pomiaru
odległości
Minimalna wyświetlana
wartość
Czas pomiaru
Jednostki
Podział koła poziomego
Luneta
Kompensator

Zapis danych

Odczyt elektroniczny
Odczyt optyczny
D < 10m
10 m < D < 50 m
D > 50 m

< +/- 10mm
< +/- 0.1%D
< +/- 0.2%D
2 m – 100 m

Wysokość
Odległość

0.0001m
0.001m
<3 sekundy
m
360o
3”
1o 20’
Tłumienie magnetyczne i
mechanizm wahadłowy
+/- 15’
0.3”/min

Rozdzielczość
Pole widzenia
Typ
Zakres kompensacji
Dokładność
kompensacji
Dokładność
ustawienia
Wewnętrzny
Interfejs

Czułość libelli
Zasilanie

Wymienny
akumulator
Czas pracy

Waga
Norma IP
Temperatura pracy
Zawartość zestawu
1.
2.
3.
4.
5.

32 X
Prosty
+/- 1.0 mm/km
+/- 1.5 mm/km

Waliza transportowa x 1
Niwelator elektroniczny x 1
Kabel USB x 1
Oprogramowanie PC
Instrukcja obsługi x 1

14

+/- 0.4”
1000 rekordów
Micro-USB
8’/2 mm
2200 mAh
> 20 godzin
1,9 kg
IP 55
od -20 °C do + 50 °C.

15

Nivel System – service, support
TPI Sp. z o.o., Bartycka 22, 00-760 Warsaw, Poland
+48 22 651 03 06, +48 22 651 03 09, tpi@tpi.com.pl
www.nivelsystem.com
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