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Úvod
Čárové nivelační lasery 180LR a 180LG („výrobek“) jsou
samonivelační přístroje profesionální úrovně s napájením
na baterie. Výrobek lze používat k zaměřování referenčních
bodů a vodorovnému, svislému nebo úhlopříčnému
zarovnání cílů. Přístroj 180R vyzařuje plný nebo
přerušovaný červený laserový paprsek. Přístroj 180G
vyzařuje plný nebo přerušovaný zelený laserový paprsek.
Plné laserové paprsky jsou určeny pro použití v budovách.
Přerušované laserové paprsky jsou určeny pro venkovní
použití ve spojení s detektory laserových paprsků Fluke
LDR nebo LDG.
Poznámka
Přerušované laserové paprsky nejsou tak jasné jako
plné laserové paprsky. Pokud je laserový paprsek
obtížně viditelný, použijte k přesnému určení místa
laseru detektor laserových paprsků Fluke LDR nebo
LDG. Viz Návod k obsluze (uživatelská příručka)
k přístrojům LDR, LDG.

Jak kontaktovat společnost Fluke
Chcete-li kontaktovat společnost Fluke, zavolejte na jedno
z níže uvedených telefonních čísel:
• Technická podpora USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
• Kalibrace/oprava USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Evropa: +31 402-675-200

• Singapur: +65-6799-5566
• Po celém světě: +1-425-446-5500
Nebo navštivte internetovou stránku Fluke www.fluke.com.
Pro registraci výrobku navštivte webovou stránku http://
register.fluke.com.
Chcete-li zobrazit, vytisknout nebo stáhnout nejnovější
dodatek k příručce, navštivte webovou stránku http://
us.fluke.com/usen/support/manuals.

Bezpečnostní informace
Symbol Výstraha identifikuje podmínky a jednání, které
představují riziko pro uživatele; symbol Upozornění
identifikuje podmínky a jednání, které mohou mít za
následek poškození výrobku nebo testovaného zařízení.
 Výstraha
Abyste předešli poškození oka a zranění,
dodržujte následující pokyny:
• Před prací s výrobkem si přečtěte všechny
bezpečnostní informace.
• Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
• Výrobek používejte jen podle specifikací, jinak
může začít vydávat nebezpečné laserové
záření.
• Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak
ochrana poskytovaná výrobkem nebude
působit.

• Japonsko: +81-3-6714-3114
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• Nedívejte se přímo do laseru pomocí optických
nástrojů (např. kukátkem, dalekohledem,
mikroskopem). Optické nástroje mohou
soustředit laser, což může být nebezpečné pro
oko.

• Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje
správně.
• Pokud výrobek nebude delší dobu používán
nebo bude skladován při teplotě vyšší než
50 °C, vyjměte baterie. Pokud baterie
nevyjmete, mohou vytéct a výrobek poškodit.

• Nedívejte se do laseru. Nemiřte laserem přímo
na osoby nebo zvířata, ani nepřímo přes
reflexní povrch.
Tabulka 1 uvádí seznam symbolů použitých na výrobku
nebo v této příručce.

Tabulka 1. Symboly
Symbol

Symbol

Popis



VÝSTRAHA. NEBEZPEČÍ.



Certifikováno organizací CSA Group jako vyhovující
příslušným severoamerickým bezpečnostním normám.



Nahlédněte do uživatelské dokumentace.



Vyhovuje směrnicím Evropské unie.



VÝSTRAHA. LASEROVÉ ZÁŘENÍ.
Nebezpečí poškození zraku.



Vyhovuje příslušným australským bezpečnostním
normám a normám EMC.



Baterie nebo prostor baterie.



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na označení WEEE. Štítek upozorňuje na skutečnost, že toto elektrické/
elektronické zařízení nepatří do domovního odpadu. Kategorie výrobku: S odkazem na typy zařízení uvedené ve
směrnici WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen do kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“. Nevyhazujte
tento výrobek do netříděného komunálního odpadu.

!

CAUTION

LASER

3R

2

Popis



Vyhovuje požadavkům jihokorejských norem EMC.

Označuje laser třídy 3R. ZAMEZTE PŘÍMÉMU ZÁSAHU OČÍ Se symbolem může být na štítku výrobku uveden
následující text: „IEC/EN 60825-1. Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to
Laser Notice 50, dated June 24, 2007.“ (IEC/EN 60825-1. Splňuje požadavky 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou
odchylek podle upozornění Laser Notice 50 ze dne 24. června 2007.) Dále bude na štítku v následujícím formátu
uvedena vlnová délka a optický výkon: λ = xxxnm, x.xxmW
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Seznámení s výrobkem

Tabulka 2. Prvky výrobku

Na obrázku 1 a v tabulce 2 jsou znázorněny jednotlivé
prvky výrobku.

Položka

Popis
Tlačítko zapnutí
Stisknutím můžete procházet možnosti laseru.
1X – Vodorovný laser zapnutý



3X – Oba lasery zapnuté, samonivelace

4

1

2

2X – Svislý laser zapnutý
4X – Oba lasery zapnuté, ruční nivelace
5X – Vypnuto

3

5

Indikátor LED
Svítí zeleně – zapnuto a v rovině, plný laser



Bliká zeleně – zapnuto a v rovině, přerušovaný
laser
Červená – náklon, výrobek není vodorovně
nebo je v ručním režimu nastavení
vodorovnosti.
Žlutá – vybitá baterie

10

Tlačítko přerušovaného paprsku



9

8

7

Stisknutím zapnete přerušovaný laserový
paprsek

D

Svislý laser

E

Vodorovný laser

F

Držák na zeď

6

Obrázek 1. Prvky výrobku
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Tabulka 2. Prvky výrobku (pokr.)
Položka

Popis

G

Úchyt příslušenství

H

Okénka optiky

I

Krytka baterie

J

Ochranné pouzdro

--

Měkké pouzdro (není na obrázku)

Poznámka
Pokud je výrobek upevněn na stativu, zkontrolujte,
zda je stativ dokonale vodorovně. Není-li stativ
umístěn vodorovně, může dojít k chybnému
vyznačení značek.

Zaměření
Nové vodorovné nebo úhlopříčné zaměření
Identifikace nových značek vodorovnosti a sklonu:
Poznámka
Při úhlopříčném zaměřování používejte výrobek
v ručním režimu nastavení vodorovnosti.
1. Položte spodní část výrobku na stabilní plochu.
2. Otáčejte výrobkem kolem jeho středu, dokud vodorovný
laser nesměřuje do cílové oblasti. Viz obrázek 2.
3. Vyznačte body ve vodorovné rovině nebo sklon v cílové
oblasti.
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Obrázek 2. Nová vodorovná nebo úhlopříčná značka
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Zaměření

Nové svislé zaměření

Zaměření stávajícího objektu

Identifikace nových značek ve svislé rovině:

Určení zarovnání stávajícího objektu:

1. Umístěte výrobek tak, aby směřoval na cíl, a zapněte
svislý laser. Viz obrázek 3.

1. Namiřte vodorovný nebo svislý laser do cílové oblasti.

2. Vyznačte body, kam se svislý laser promítá v cílové
oblasti.

2. Změřte vzdálenost od objektu k laseru. Viz obrázek 4.
3. Opakujte krok 2 v různých vzdálenostech od výrobku.
Pokud jsou v každé vzdálenosti od výrobku naměřeny
stejné hodnoty, je zarovnání objektu potvrzeno.

1

=

2

1

Obrázek 3. Nová svislá značka

= OK

2

Obrázek 4. Zaměření stávajícího objektu

5

180LR, 180LG
Uživatelská příručka

Kontrola přesnosti výrobku
Pravidelně kontrolujte přesnost výrobku.

Kontrola přesnosti vodorovného laseru
Postup při kontrole přesnosti vodorovného laseru:
1. Najděte co nejvíce vodorovné místo, nejlépe betonovou
desku, o šířce ≥7,62 m se dvěma protilehlými zdmi,
které budou sloužit jako cíle. Jako cíle můžete použít
také dřevěná prkna. Viz obrázek 5.
2. Umístěte výrobek do vzdálenosti přibližně 15 cm od
.
cíle
3. Namiřte vodorovný laser na cíl

.

4. Vyznačte bod
, kde se vodorovný laser promítá
v cílové oblasti.
5. Otočte výrobek o 180 ° kolem středu tak, aby
.
vodorovný laser protínal cíl

6

6. Vyznačte bod
, kde se vodorovný laser promítá
v cílové oblasti.
7. Opakujte kroky 2 až 6 s výrobkem ve vzdálenosti 15 cm
od cíle
.
8. Změřte vzdálenost mezi značkou
cíli

a značkou

a značkou

a značkou
na cíli

.

Pokud jsou vzdálenosti stejné, je přesnost laseru
v rámci kalibračních tolerancí.
9. Nejsou-li vzdálenosti stejné, odečtěte menší
naměřenou hodnotu od větší naměřené hodnoty
a získanou hodnotu vydělte dvěma, abyste zjistili
chybovou odchylku.
Je-li vzdálenost ≤3 mm na 9 m, je přesnost laseru
v rámci kalibračních tolerancí.

na
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Kontrola přesnosti výrobku

B

A
15 mm (6 in)

1

2
3

2

= Ad

Ad - Bd ≤ 3 mm @ 9 m
2

4

1 2 3 4

3

1 2 3 4

1

4

= Bd

4.57 m
(15 ft)

Obrázek 5. Přesnost vodorovného laseru
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Kontrola přesnosti svislého laseru
Postup při kontrole přesnosti svislého laseru:
1. Najděte ostění dveří s volným místem 2,44 m na obou
stranách ode dveří.
2. Vyznačte křížek (značka 1) na podlaze v místě
odpovídajícím středu příčného vazáku zárubně. Viz
obrázek 6.
3. Vyznačte druhý křížek (značka 2) ve vzdálenosti 2,44 m
od značky 1. Pomocí svislého laseru ověřte, zda je
značka 2 uprostřed příčného vazáku zárubně a protíná
značku 1.
4. Položte výrobek na značku 2 se zapnutým svislým
laserem.
5. Vyznačte třetí křížek (značka 3) na podlaze ve
vzdálenosti 4,88 m od výrobku. Pomocí svislého laseru
ověřte, zda je značka 3 uprostřed příčného vazáku
zárubně a protíná značku 1.
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6. Vyznačte křížek
značkou 1.

na příčném vazáku zárubně nad

7. Přesuňte výrobek na značku 3 a nasměrujte laserový
paprsek tak, aby protínal středy značek 1 a 2.
8. Vyznačte další křížek
nad značkou 1.

na příčném vazáku zárubně

Pokud se první a druhý křížek na příčném vazáku
zárubně shodují, je přesnost laseru v rámci kalibrace.
9. Jestliže se křížky neshodují, změřte vzdálenost mezi
středy obou křížků.
Je-li vzdálenost ≤1,58 mm, je přesnost laseru v rámci
kalibračních tolerancí.

Line Laser Levels
Kontrola přesnosti výrobku

1 2 3 4
1

4

2

2

1

1

-

2

3

≤ 1.58 mm

1

4.88 m
16 ft

2.44 m
8 ft

2

Obrázek 6. Přesnost svislého laseru
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Údržba
Výrobek nevyžaduje údržbu. S výrobkem je však třeba
zacházet jako s kalibrovaným přístrojem. Zamezte pádům
výrobku.
 Výstraha
Chcete-li předejít poškození zraku nebo zranění,
neotvírejte výrobek. Laserový paprsek je nebezpečný
pro oči. Výrobek nechávejte opravovat pouze
schváleným technickým servisem.

Čištění výrobku
Pouzdro přístroje čistěte hadříkem navlhčeným ve slabém
mýdlovém roztoku. Nepoužívejte abraziva, izopropylalkohol
nebo rozpouštědla k čištění pouzdra nebo okének optiky.

Baterie
Jakmile začne indikátor LED svítit žlutě, vyměňte baterie.
Postup vložení či výměny baterií (Viz obrázek 7.):
1. Sejměte víčko prostoru baterií.
2. Vložte tři baterie AA a dbejte přitom na správnou
polaritu.
3. Nasaďte víčko prostoru baterií zpět.

Obrázek 7. Výměna baterie

Specifikace
Zdroj světla........................Polovodičová laserová dioda
Pracovní dosah .................≤60 m
Přesnost.............................≤3 mm na 9 m
Nivelace .............................Automatická
Nivelační rozsah................≤6 °
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Specifikace
Napájení
Baterie............................ 3 × AA alkalická IEC LR6
Životnost baterie
Červená...................... ≥35 hodin nepřetržitého provozu s jedním
paprskem
Zelená ........................ 2 hodin až 6 hodin nepřetržitého provozu
s jedním paprskem
Rozměry
(V × Š × D) ......................... 93 mm × 61 mm × 93 mm
Hmotnost (s
bateriemi) .......................... 0,50 kg
Teplota
Provozní ......................... −18 °C až +50 °C
Skladovací ..................... −40 °C až +70 °C
s baterií: −20 °C až +50 °C
Relativní vlhkost............... 0 % až 90 % (0 °C až 35 °C)
0 % až 75 % (35 °C až 40 °C)
0 % až 45 % (40 °C až 50 °C)
Nadmořská výška
Provozní ......................... 2 000 m

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Mezinárodní ....................IEC 61326-1: Průmyslové elektromagnetické
prostředí
CISPR 11: Skupina 1, třída A
Skupina 1: Zařízení má záměrně generovanou anebo využívá vodivě
spřaženou radiofrekvenční energii, která je nezbytná pro vnitřní
fungování vlastního přístroje.
Třída A: Zařízení je vhodné pro použití ve všech prostředích mimo
domácností a prostředích přímo připojených k elektrické síti nízkého
napětí pro napájení obytných budov. Může docházet k potenciálním
problémům s elektromagnetickou kompatibilitou v jiném prostředí
z důvodu vedeného nebo vyzařovaného rušení.
Korea (KCC) ...................Zařízení třídy A (průmyslové vysílací
a komunikační zařízení)
Třída A: Zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu v průmyslu a prodejce nebo uživatel by měl být o tom
uvědomen. Tento přístroj je určen k použití v průmyslu a nikoliv
v domácnostech.
USA (FCC)......................47 CFR 15, oddíl B. Tento produkt je
považován za výjimku ve smyslu odstavce
15.103.

Uskladnění ..................... 12 000 m
Bezpečnost
Obecně........................... IEC 61010-1: Stupeň znečištění 2
Laser .............................. IEC 60825-1: Třída 3R
Maximální výstupní
výkon.......................... <5 mW
Vlnová délka
Červená ................. 635 nm
Zelená .................... 510 nm
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