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Indledning
XLD Rotary Laser Detector (detektoren eller produktet) registrerer røde og grønne laserstråler, der kan være
svære at se med det blotte øje. Detektoren er batteridrevet og meget let at transportere. Brug detektoren med
stangklemme, en mire, og et rød eller grøn roterende laservaterpas for at identificere nye nivellerings- og
niveaumarkeringer.

Sådan kontakter du Fluke
Du kan ringe til Fluke på følgende numre:
•

Teknisk support i USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•

Kalibrering/reparation i USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japan: +81-3-6714-3114

•

Singapore +65-6799-5566

•

Kina: +86-400-921-0835

•

Brasilien: +55-11-3530-8901

•

For hele verden: +1-425-446-5500

Eller besøg PLS hjemmeside på www.plslaser.com.
For at læse, udskrive eller downloade de nyeste vejledningstillæg, besøg www.plslaser.com.

Sikkerhedsinformation
Betegnelsen Advarsel anføres ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko for brugeren; og
betegnelsen Forsigtig anføres ved forhold og fremgangsmåder, der kan skade det produkt eller udstyr, der
afprøves.
W Advarsel
For at undgå øjenskader og personskade:
• Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du anvender produktet.
• Læs alle instruktioner nøje.
• Du må ikke foretage ændringer af produktet, og produktet skal anvendes som angivet, ellers kan
produktbeskyttelsen blive beskadiget.
• Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer korrekt.
• Anvend aldrig produktet, hvis der er foretaget ændringer af produktet, eller hvis det er beskadiget.
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• Batterier indeholder farlige kemikalier, der kan medføre brandsår eller eksplodere. Ved kontakt
med kemikalier, rens med vand, og søg lægehjælp.
• Skil ikke batteriet ad.
• Hvis batteriet lækker, skal produktet repareres før brug.
• Batteridækslet skal være lukket og låst, før produktet anvendes.
• Tag batterierne ud, hvis produktet ikke anvendes i en længere periode, eller hvis det opbevares
ved temperaturer over 50 °C. Hvis batterierne ikke fjernes, kan der opstå batterilækage, hvilket kan
beskadige produktet.
• Udskift batterierne, når indikatoren for lavt batteri vises, for at forhindre forkert måling.
• Sørg for, at batteripolariteten er korrekt, for at undgå batterilækage.
• Anvend udelukkende strømadaptere, der er godkendt af Fluke, til at oplade batteriet.
• Kortslut ikke batteriterminalerne til hinanden.
• Adskil og ødelæg ikke battericeller og batteripakker.
• Opbevar ikke celler eller batterier i en beholder, hvor de kan blive kortsluttet.
• Opbevar ikke battericeller og batteripakker i nærheden af varme eller ild. Efterlad dem ikke i
sollys.
Tabel 1 er en liste over symboler, der muligvis anvendes i produktet eller i denne vejledning.
Tabel 1. Signaturforklaringer
Signatur
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Signatur

Beskrivelse



Se brugervejledningen.

W

ADVARSEL. FARE.

P

Overholder EU-direktiver.



Overholder relevante australske sikkerheds- og EMC-standarder.

Indikator for lavt batteriniveau.



Batteri eller batterirum.



Stemmer overens med de relevante sydkoreanske EMC-standarder.

~

Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE direktivet. Det
påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt
via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE direktivets
bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering"
i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald.
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Produktkendskab
Funktioner
Tabel 2 viser produktets funktioner.
Tabel 2. Funktioner
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Funktion



Kontrolpanel

Flere funktioner. Se Kontrolpanel.



Boblevaterpas

Viser produktets vertikale position.



Til forskydningsmarkering på
skråninger

Bruges til at overføre referencemarkeringer 41 mm fra
detektorens øverste kant.

D

Skærm

Se Skærm.

E

LED-lygter til angivelse af
skråning

Angiver, når detektoren er for høj, for lav, eller på skråninger.

F

Vindue for
laserstrålemodtagelse

Registrerer en laserstråle, når de står over for en laser.

G

Vejledninger til gevind til
stangklemmeskrue

Bruges til at fastgøre tangen til detektoren.

H

Magneter

Bruges til at fastgøre detektoren til en magnetisk
metaloverflade.

I

Højttaler til bipper

Udsender en lyd, når bipperen aktiveres.

J

Batteridæksel

Fastgør batteriet.

K

Stangbeslag

Fastgør klemmen til detektoren og til måling af sensor eller
målestang.
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Skærm
Tabel 3 viser elementerne på displayet.
Tabel 3. Skærm
Del
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Status for batteriniveau



Numerisk eller tekstdisplay



Højskrånings-pile. Lyser, når detektoren er for høj og
skal sænkes.

D

På indikator for skråning

E

Lavskrånings-pile. Lyser, når detektoren er for lav og
skal hæves.

F

Bipper til/fra status

G

Laserstrålen registreringsnøjagtighed status. Se
Registreringsnøjagtighed.
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Kontrolpanel
Tabel 4 viser funktionerne for knapperne på kontrolpanelet.
Tabel 4. Kontrolpanel
Beskrivelse
Batteritype

Funktion
Tryk på

én gang for at tænde produktet.

Tryk på

, og hold nede i ≥2 sekunder for at slukke produktet.

Tryk på
én gang for at se indstillingerne for den aktuelle
registreringsnøjagtighed og måleenheder.
Registreringsnøjagtighed

Tryk på

to gange hurtigt efter hinanden for at ændre indstilling for

registreringsnøjagtighed. For tilgængelige indstillinger, se
Registreringsnøjagtighed.
Den numeriske værdi og måleenhed for registreringsnøjagtigheden vises
kortvarigt øverst på displayet.
Tryk på

Registreringsmåleenheder

+

samtidig for at skifte måleenheder. For tilgængelige

muligheder, se Registreringsnøjagtighed.
Den numeriske værdi og måleenhed for registreringsnøjagtigheden vises
kortvarigt øverst på displayet.
Med produktet i tændt tilstand, tryk på
for at vælge bippervolumen. Du kan
vælge Low (lav), Hi (høj), eller OFF (fra).

Bipperlydstyrke

Lydstyrkeniveauet vises kortvarigt øverst på displayet.
vises i bunden af displayet, når bipperens lydstyrke er indstillet til Low (lav)
eller Hi (høj).
Tryk på
og hold den nede i ≥2 sekunder for at tænde eller slukke for lyset
på indikator for skråning.
Alle tre lysindikatorer for skråning blinker kortvarigt.

LED-lygter til angivelse af
skråning

Med skråningsindikatorerne aktiveret, når laserstrålens modtagelsesvindue
registrerer en laserstråle:
Den øverste LED-lampe lyser, når detektoren er for høj og skal sænkes.
Den nederste LED-lampe lyser, når detektoren er for lav og skal hæves.
Den midterste LED-lampe lyser, når detektoren er på en skråning.
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Registreringsnøjagtighed
Du kan indstille registreringsnøjagtighed og måleenheder. Den numeriske værdi for en mere nøjagtig registrering
afhænger af måleenheder. Se Tabel 5.
Tabel 5. Registreringsnøjagtighed
Fin

Medium

Kursus

Fraktioneret " (F.in)

1/8

1/4

1/2

Millimeter (mm)

1,0

2,0

5,0

Centimeter (cm)

0,1

0,2

0,5

Tommer (in)

0,05

0,1

0,2

På målinger på skråninger
Brug detektoren med stangklemme, en mire, og et rød eller grøn roterende laservaterpas for at identificere nye
nivellerings- og niveaumarkeringer.

Fastgør stangklemmen
Tabel 6 viser stangklemmens funktioner.
Tabel 6. Stangklemme

2

1

3
44

Del
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Beskrivelse

Funktion



Justeringspunkter

Bruges til at fastgøre og justere stangklemmen til
detektoren.



Stangklemmeskrue

Drej med uret for at fastgøre klemmen til detektoren.



Referenceindikatorer

Justeres med niveaumarkeringerne på detektoren for at
foretage aflæsninger af stangniveau.

D

Tangskruegreb

Fastgør klemmen til måling af sensor eller målestang.
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Hold
2 Sec

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Figur 1 viser, hvordan du tilslutter stangklemmen til detektoren, en mire, en sensor eller en målestang.

Figur 1. Fastgørelse af stangklemme

Foretag målinger
Sådan identificeres markeringer for nivellering og niveau:
1. Placer bunden af lasernivelleringsinstrumentet på en stabil overflade eller en trefod.
2. Tilslut stangklemmen til detektoren, en mire, en sensor eller en målestang. Se Figur 1.
3. Tænd lasernivelleringsinstrumentet og detektoren, og ret laseren mod detektorens lasermodtagelsesvindue.
Se Figur 2.
4. Flyt detektoren op og ned på stangen, indtil lasernivelleringen på displayet angiver, at detektoren er nivelleret
med laserstrålen. Se Figur 2.
Antallet af segmenter på pilene på displayet mindskes i takt med, at detektoren kommer tættere på skråning.
Den numeriske aflæsning vises på skærmen. Den numeriske aflæsning formindskes i takt med, at detektoren
kommer tættere på skråning.
Hvis bipperen er slået til, udsender detektoren et kraftigt signal, når den er nivelleret med laserstrålen.
Hvis lysindikatoren for skråning er tændt, tændes den relevante lysindikator for skråning for at angive
placeringen af detektoren i forhold til laserstrålen.
5. Fastgør detektoren til stangen, og foretag de nødvendige målinger.
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OK

Figur 2. Nivelleringsinstrument og detektor

Vedligeholdelse
Vedligehold produktet ved at rengøre kabinettet, forreste og bageste display, vinduet for laserstrålemodtagelse
og udskifte batteriet.
W Forsigtig
For at undgå at beskadige produktet, bør du ikke tabe produktet. Behandl produktet som et kalibreret
instrument.

Rengør produktet
W Forsigtig
Undgå skade på produktet ved at undgå at bruge slibe- eller opløsningsmidler til at rengøre
produktkabinettet med.
Rengør kamerahuset med en fugtig klud og en mild sæbeopløsning.
Til rengøring af forreste og bageste display og vinduet for laserstrålemodtagelse skal du bruge en beholder med
trykluft eller en tør nitrogen-ionpistol, hvis muligt, for at blæse partiklerne væk fra de optiske overflader.
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Batterier
Udskift batteriet, når indikatoren for batteriniveau viser lavt batteriniveau.
Sådan installeres eller udskiftes batteriet (Se figur 3):
1. Åbn batteridækslet.
2. Installer et AA-batteri, så polerne vender korrekt.
3. Luk batteridækslet.
1

2

3

Figur 3. Udskiftning af batterier

Specifikationer
Mål højden

60 mm

Numerisk aflæsning af højde

50 mm (2,0")

Modtagevinkel

±45 °

Detekterbart spektrum

450 nm til 800 nm (blå, grøn, rød, NIR)

Arbejdsradius

300 m, afhængigt af laservaterpas

Bipperlydstyrke
Off (Slukket)

0 dBA

Lav

≥75 dBA

Høj

≥100 dBA

Automatisk slukning

30 min. uden brug eller laserregistrering

Indvendigt filter mod

Flash, sollys, LED, lysstofrør

Afmærkningshak

41 mm fra øverste kant

Størrelse (H x B x L)

135 mm x 69 mm x 25 mm

Vægt uden holder

∼0,19 kg

Batteri

1 x AA Alkaline IEC LR6

Batterilevetid, kontinuerlig brug

≥50 timer
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Temperatur
Drift

-20 °C til 50 °C

Opbevaring
Med batterier

-18 °C til 50 °C

Uden batterier

-40 °C til 70 °C

Relativ fugtighed

0% til 90% (0 °C til 35 °C)
0% til 75% (35 °C til 40 °C)
0% til 45% (40 °C til 50 °C)

Faldtest

1m

Sikkerhed

IEC 61010-1: Forureningsgrad 2

Indtrængnings beskyttelses rang

IP67

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK)
Internationalt

IEC 61326-1: Grundlæggende elektromagnetisk miljø
CISPR 11: Gruppe 1, klasse B

Gruppe 1: Udstyret har tilsigtet genereret og/eller anvender ledende, koblet radiofrekvensenergi, der er nødvendigt for selve
udstyrets interne funktion.
Klasse B Udstyret er velegnet til brug til alle husholdningsmæssige anvendelsesformål og forehavender, der har direkte forbindelse
til et lavspændingsstrømforsyningsnetværk, der forsyner bygninger til husholdningsbrug.
Emissioner, der overstiger niveauer foreskrevet af CISPR 11, kan forekomme, når udstyret er tilsluttet en testgenstand.
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Korea (KCC)

Klasse B udstyr (Broadcast Communications equipment for home)

USA (FCC):

47 CFR 15 underafsnit B. Dette produkt anses for at være en enhed undtaget paragraf 15.103.

