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JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY LUB ZAŁOŻENIA. Ponieważ w niektórych stanach lub krajach nie jest dozwolone
wyłączenie lub ograniczenie dorozumianej gwarancji lub przypadkowych lub wynikowych strat, to oświadczenie o
ograniczeniu odpowiedzialności producenta może nie mieć zastosowania do każdego Nabywcy.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

11/99

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»
125167, г. Москва,
Ленинградский проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

Spis treści
Tytuł

Strona

Wprowadzenie ......................................................................................................
Kontakt z firmą Fluke ............................................................................................
Informacje na temat bezpieczeństwa....................................................................
Zapoznanie się z produktem.................................................................................
Funkcje ............................................................................................................
Elementy sterujące produktu ...........................................................................
Pilot zdalnego sterowania................................................................................
Obsługa urządzenia ..............................................................................................
Mocowanie produktu........................................................................................
Dioda LED zasilania ........................................................................................
Obroty na minutę (RPM)..................................................................................
Tryb ręczny ......................................................................................................
Tryb skanowania..............................................................................................
Znaczniki poziomu ...........................................................................................
Nowe znaczniki poziomu lub położenia......................................................
Kontrola poziomu istniejącego obiektu .......................................................
Sprawdzanie dokładności produktu ......................................................................
Akcesoria ..............................................................................................................
Konserwacja .........................................................................................................
Czyszczenie produktu......................................................................................
Baterie .............................................................................................................
Dane techniczne ...................................................................................................

i

1
1
1
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11
11
12
12
14
14
14
15
16

H2, HV2R, HV2G
Instrukcja użytkownika

ii

Wprowadzenie
Obrotowe poziomice laserowe H2, HV2R, HV2G (nazywane dalej produktami) to zasilane bateryjnie,
samopoziomujące, profesjonalne poziomice laserowe. Modele H2 i HV2R emitują czerwone wiązki laserowe.
Model HV2G emituje zieloną wiązkę laserową. Produkt służy do wyznaczania punktów odniesienia oraz do
określenia poziomu.

Kontakt z firmą Fluke
Aby skontaktować się z firmą Fluke, należy zadzwonić pod jeden z następujących numerów telefonów:
•

Dział pomocy technicznej, Stany Zjednoczone: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•

Kalibracja/naprawa, USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

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

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japonia: +81-3-6714-3114

•

Singapur: +65-6799-5566

•

Chiny: +86-400-921-0835

•

Brazylia: +55-11-3530-8901

•

Na całym świecie: +1-425-446-5500

Można też odwiedzić stronę internetową PLS pod adresem www.plslaser.com.
Aby wyświetlić, wydrukować lub pobrać najnowszy suplement do instrukcji obsługi, należy przejść na stronę
internetową pod adresem www.plslaser.com.

Informacje na temat bezpieczeństwa
Ostrzeżenie zawiera informacje o warunkach i procedurach, które mogą być niebezpieczne dla użytkownika;
Przestroga zawiera informacje o warunkach i procedurach, które mogą uszkodzić produkt lub wyposażenie.
W* Ostrzeżenie
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa uszkodzenia wzroku i odniesienia innych obrażeń:
•

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać informacje dotyczące
bezpieczeństwa.

•

Dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.

•

Urządzenie nie może być przerabiane i może być używane wyłącznie zgodnie z podanymi
zaleceniami. W przeciwnym razie praca z nim może być niebezpieczna.

•

Nie wolno używać urządzenia, jeśli działa w sposób nieprawidłowy.

•

Nie należy używać produktu, który został poddany modyfikacjom lub jest uszkodzony.
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•

Produkt należy obsługiwać wyłącznie według podanych zaleceń. W przeciwnym razie może
dojść do narażenia na niebezpieczne promieniowanie laserowe.

•

Nie spoglądać na laser. Nie wolno kierować lasera w stronę oczu ludzi ani zwierząt, zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio przez odbicie od powierzchni odblaskowych.

•

Nie wolno spoglądać bezpośrednio na laser używając przyrządów optycznych (np. lornetek,
teleskopów lub mikroskopów). Przyrządy optyczne mogą zadziałać jak soczewka, przez co
promień mógłby uszkodzić wzrok.

•

Nie wolno otwierać produktu. Promień lasera może uszkodzić wzrok.

•

W bateriach znajdują się niebezpieczne związki chemiczne, które mogą spowodować
oparzenie lub wybuch. W razie kontaktu z niebezpiecznymi związkami chemicznymi spłukać je
wodą i zapewnić pomoc medyczną.

•

Nie wolno rozbierać akumulatorów.

•

Jeśli akumulator jest nieszczelny, przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
przeprowadzić niezbędne naprawy.

•

Przed użyciem urządzenia należy zamknąć i zablokować osłonę komory baterii.

•

W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas lub będzie
przechowywane w temperaturach powyżej 50°C, należy wyjąć z niego baterie. Jeśli baterie nie
zostaną wyjęte, wyciek z nich może uszkodzić urządzenie.

•

Gdy wskaźnik stanu naładowania akumulatora zasygnalizuje niski poziom naładowania,
wymienić akumulatory. W przeciwnym razie wyniki pomiarów mogą być nieprawidłowe.

•

Przy wymianie należy zwracać uwagę na polaryzację akumulatorów. Nieprawidłowa instalacja
może być przyczyną wycieku.

•

Do ładowania akumulatorów można używać wyłącznie ładowarek zatwierdzonych przez firmę
Fluke.

•

Nie wolno zwierać biegunów akumulatora.

•

Nie wolno rozbierać ani zgniatać ogniw ani zestawów akumulatorów.

•

Ogniw ani akumulatorów nie wolno przechowywać w pojemnikach, w których mogłoby dojść
do zwarcia biegunów.

•

Ogniwa ani zestawy akumulatorów nie mogą znajdować się w pobliżu źródła ciepła lub ognia.
Nie wolno narażać na działanie światła słonecznego.

W tabeli 1 przedstawiono listę symboli pojawiających się na produkcie oraz w tej instrukcji.
Tabela 1. Symbole
Symbol
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Opis



Należy zapoznać się z
dokumentacją użytkownika.

W

OSTRZEŻENIE. RYZYKO
NIEBEZPIECZEŃSTWA

*

OSTRZEŻENIE.
PROMIENIOWANIE
LASEROWE. Ryzyko
uszkodzenia wzroku.

Symbol

Opis

P

Spełnia wymagania dyrektyw Unii
Europejskiej.



Produkt spełniający wymagania
australijskich norm dotyczącym
bezpieczeństwa i kompatybilności
elektromagnetycznej.



Produkt spełniający odpowiednie
normy dla urządzeń
elektromagnetycznych w Korei Płd.

Rotary Laser Levels
Zapoznanie się z produktem
Tabela 1. Symbole (cd.)
Symbol

Opis

Symbol



Opis
Wskaźnik niskiego poziomu
naładowania baterii.



Bateria lub komora baterii

~

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą WEEE określającą wymogi dotyczące
oznakowania. Naklejona etykieta oznacza, że nie należy wyrzucać tego urządzenia
elektrycznego/elektronicznego razem z pozostałymi odpadami z gospodarstwa domowego.
Kategoria urządzenia: zgodnie z załącznikiem I dyrektywy WEEE dotyczącym typów
urządzeń ten produkt zalicza się do kategorii 9 („Przyrządy do nadzoru i kontroli”). Nie
wyrzucać urządzenia wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

LASER

Wskazuje obecność lasera klasy 2. NIE PATRZYĆ W WIĄZKĘ PROMIENI Poniższy tekst
może pojawić się przy symbolu na etykiecie produktu: „IEC/EN 60825-1:2014. 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. Urządzenie zgodne z przepisami 21 CFR 1040.10 i
1040.11, z dopuszczalnymi odchyleniami od normy określonymi w dokumencie Laser
Notice 50 z dnia 24 czerwca 2007 roku). Ponadto poniższy wzór na etykiecie wskazuje
długości fali i moc optyczną: λ = xxxnm, x.xxmW.
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Wskazówka
W chłodniejszym klimacie potrzeba nieco czasu na rozgrzanie produktu, aby móc wykonywać pomiary o
podanej dokładności. Przed wykonaniem pomiaru należy włączyć produkt i odczekać 3 min. W
przypadku przenoszenia produktu pomiędzy miejscami, w których występują znaczne różnice
temperatury, należy dodatkowo wydłużyć ten czas.

Zapoznanie się z produktem
W niniejszej instrukcji opisano funkcje kilku modeli. Wobec faktu, że różne modele mają różne funkcje i
akcesoria, niektóre informacje zawarte w instrukcji mogą nie dotyczyć konkretnego produktu.
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Funkcje
Funkcje produktu i akcesoria standardowe można zidentyfikować na podstawie tabeli 2.
Tabela 2. Funkcje
3

2

1

4

XLD

5

9
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6
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A Fluke Company

3
2

1”

44mm
(1.71In)

0.5”

1cm

In

1

0.5”

2
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Pozycja

Opis

H2
Z

H2
SYSTEM

61mm
(2.4In)

1”

1.5”

2”

H2
HV2R, HV2G HV2R, HV2G HV2R, HV2G
ZESTAW
Z
SYSTEM
ZESTAW



Produkt















Komora baterii alkalicznych i
4 baterie typu D















Akumulator









D

Ładowarka sieciowa









E

Detektor lasera obrotowego z
zaciskiem









F

Magnetyczna odblaskowa
tarcza celownicza (czerwona
lub zielona) [1]









G

Uchwyt sufitowo-ścienny





H

Statyw o regulowanej
wysokości

I

Pilot zdalnego sterowania

J

Łata niwelacyjna

Brak
ilustracji

Walizka przenośna






















[1] Systemy i zestawy H2 i HV2R zawierają czerwoną magnetyczną odblaskową tarczę celowniczą. System i zestawy HV2G zawierają
zieloną magnetyczną odblaskową tarczę celowniczą.
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Elementy sterujące produktu
Tabela 3 przedstawia elementy sterujące produktu.
Tabela 3. Elementy sterujące
1

2

3

4

5
6
7
10
8
9

Pozycja

Opis

Funkcja



Włącznik

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć produkt.



Dioda zasilania

Wskazuje stan produktu. Patrz Dioda LED zasilania.



Dioda LED baterii

Wskazuje poziom naładowania. Patrz Baterie.

D

Przycisk RPM

Przełącza pomiędzy prędkościami obrotowymi. Patrz Obroty na minutę
(RPM).

E

Dioda LED trybu
ręcznego

Świeci na zielono, gdy produkt działa w trybie ręcznym.

F

Przycisk trybu ręcznego

Służy do włączania i wyłączania trybu ręcznego. Patrz Tryb ręczny.

G

Przyciski osi X

Gdy włączony jest tryb ręczny, przechylają laser obrotowy w górę lub w
dół. Patrz Tryb ręczny.

H

Przyciski osi Y

Gdy włączony jest tryb ręczny, przechylają laser obrotowy w lewo lub w
prawo. Patrz Tryb ręczny.

I

Przyciski regulacji kąta
skanowania

Gdy tryb skanowania jest włączony, przesuwają pozycję wiązki
laserowej w prawo lub w lewo o jedną jednostkę skanowania. Patrz
sekcja Tryb skanowania.

J

Przycisk trybu
skanowania

Służy do włączania trybu skanowania i przełącza pomiędzy różnymi
długościami łuku. Patrz sekcja Tryb skanowania.
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Pilot zdalnego sterowania
Tabela 4 przedstawia elementy sterujące na pilocie. Klawiatura pilota służy do zdalnego sterowania produktem.
Poza przyciskiem zasilania i diodą LED na pilocie wszystkie inne funkcje pilota działają tak samo, jak w
przypadku produktu.
Tabela 4. Pilot zdalnego sterowania

1

Pozycja

2

Opis

Funkcja



Przycisk czuwania

Naciśnięcie przycisku przy włączonym produkcie włącza lub wyłącza
tryb czuwania.



Dioda LED pilota

Wskazuje, czy bateria w pilocie jest naładowana oraz że został
naciśnięty przycisk na pilocie.

Obsługa urządzenia
Produkt służy do wyznaczania punktów odniesienia oraz do określenia poziomu. Aby stabilnie ustawić produkt i
widzieć laser, który jest skierowany w dół, należy użyć gniazda akcesoriów na produkcie i zamocować go na
uchwycie ścienno-sufitowym lub statywie. Patrz rysunek 1.
W* Ostrzeżenie
W celu uniknięcia uszkodzenia wzroku i odniesienia innych obrażeń nie należy patrzeć w
okienka optyczne, gdy dioda LED zasilania świeci lub na miga zielono.
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Mocowanie produktu
Produktu można używać w pozycji pionowej, tak aby laser obracał się w poziomie.
Modele HV2R i HV2G mogą być używane w pozycji bocznej, dzięki czemu laser obraca się w pionie. W pozycji
bocznej produkt emituje również poziomy laser punktowy równoległy do boku produktu i prostopadły do
płaszczyzny lasera obrotowego.
Rysunek 1 przedstawia sposób mocowania produktu.

HV2R, HV2G

Rysunek 1. Gniazdo akcesoriów
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Dioda LED zasilania
Dioda LED zasilania wskazuje stan produktu:
•

Świeci na zielono, gdy produkt jest włączony.

•

Miga na zielono co 1 s, gdy produkt działa, został zakłócony lub uderzony i nie może się samoczynnie
wypoziomować. Naciśnij dwukrotnie przycisk  na produkcie, aby wyłączyć i włączyć produkt w celu
zresetowania lasera obrotowego.

•

Miga na zielono co 10 s, gdy produkt znajduje się w trybie czuwania. Naciśnij przycisk  na pilocie, aby
włączyć i wyłączyć tryb czuwania.

Obroty na minutę (RPM)
Rysunek 2 pokazuje, ile razy nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia prędkości obrotowej. Domyślna
prędkość to 600 obr./min.

0x
1x
2x
3x
4x

H2
600 RPM
150 RPM
300 RPM
600 RPM
150 RPM

0x
1x
2x
3x
4x

Rysunek 2. Obroty na minutę (RPM)
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HV2R, HV2G
600 RPM
150 RPM
300 RPM
600 RPM
0 RPM

HV2R, HV2G
0 RPM
150 RPM
300 RPM
600 RPM
0 RPM

Rotary Laser Levels
Obsługa urządzenia

Tryb ręczny
Użyj trybu ręcznego, aby lasery były widoczne podczas przechylenia produktu o kąt do >5 ° lub aby umożliwić za
pomocą przycisków osi x i y wyrównanie ukośnych elementów, np. poręczy schodów. W trybie ręcznym laser nie
poziomuje się samoczynnie.
Aby użyć trybu ręcznego, naciśnij przycisk . Dioda LED trybu ręcznego będzie świecić na zielono. Patrz
rysunek 3.
Do regulacji kąta lasera obrotowego służą przyciski osi x oraz osi y:
1. Włącz tryb ręczny.
2. Naciśnij:

, aby przechylić laser obrotowy w górę.
, aby przechylić laser obrotowy w dół.
, aby przechylić laser obrotowy w lewo.
, aby przechylić laser obrotowy w prawo.
3. Aby powrócić do trybu samopoziomowania, naciśnij przycisk , aby wyłączyć tryb ręczny.

> 5°

Rysunek 3. Tryb ręczny
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Tryb skanowania
Użyj trybu skanowania, aby ustawić laser obrotowy, tak aby oscylował w obrębie łuku mniejszego niż 360 °.
Domyślnym łukiem jest 10 °.
Używanie trybu skanowania:
1. Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb skanowania i ustawić długość łuku. Rysunek 4 pokazuje, ile razy
należy nacisnąć przycisk , aby przejść do żądanej długości łuku.
Uwaga
W przypadku trybu punktowego 0 ° produkt automatycznie zmniejsza maksymalną moc lasera w celach
bezpieczeństwa.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby przesunąć położenie lasera odpowiednio o jedną długość łuku w lewo
lub prawo.
3. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć tryb skanowania i używać produktu w pełnym trybie lasera obrotowego.

90°

0x
1x
2x
3x
4x

360°
10°
45°
90°
10°

0x
1x
2x
3x
4x

0°
10°
45°
90°
10°

90°

90°
90°

Rysunek 4. Tryb skanowania
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Znaczniki poziomu
Nowe znaczniki poziomu lub położenia
Wyznaczanie nowych znaczników poziomu lub położenia:
1. Połóż spód produktu na stabilnej powierzchni. Patrz rysunek 5.
2. Oznacz punkt poziomu na powierzchni docelowej.
3. W razie potrzeby powtórz czynności.
Wskazówka
W przypadku umieszczenia produktu na statywie należy upewnić się, że głowica statywu jest idealnie
wypoziomowana. Błędy wyznaczania znaczników mogą być spowodowane niewypoziomowanym
statywem.

Rysunek 5. Znacznik nowego poziomu
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Kontrola poziomu istniejącego obiektu
Sprawdzanie, czy istniejący obiekt jest poziomy:
1. Skieruj laser poziomy na powierzchnię docelową.
2. Zmierz odległość od obiektu do lasera. Patrz rysunek 6.
3. Powtórz czynności z punktu 3 w różnych odległościach od produktu.
Jeżeli wyniki pomiarów są identyczne niezależnie od odległości od produktu, to obiekt jest poziomy.

1

1

=

2

2

= OK

Rysunek 6. Poziom istniejącego obiektu

Sprawdzanie dokładności produktu
Co pewien czas należy sprawdzać dokładność produktu.
Sprawdzanie dokładności lasera obrotowego:
1. Znajdź miejsce, które jest praktycznie poziome, najlepiej betonową płytę, która znajduje się ≥15,24 m od
ściany, którą można wykorzystać jako powierzchnię docelową. Patrz rysunek 7.
2. Umieść produkt 15,24 m od celu panelem sterowania skierowanym do siebie.
3. Skieruj laser poziomy na cel.
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4. Umieść znacznik

w miejscu, w którym laser przecina powierzchnię docelową.

5. Odwróć produkt o 180 ° wokół osi, tak aby laser poziomy przecinał powierzchnię docelową.
6. Umieść znacznik

w miejscu, w którym laser przecina powierzchnię docelową.

15.24 m (50 ')

1

1 2 3 4

1

= Ad

Ad - Bd ≤ 2.2 mm @ 30 m = OK
(3/32 in @ 100 ft)

15.24 m (50 ')

2

1 2 3 4

2

= Bd

Rysunek 7. Dokładność poziomu
7. Zmierz odległość między znakiem

i znakiem

.

Jeżeli odległości są takie same, laser jest dokładny w poziomie.
8. Jeżeli odległości nie są takie same, odejmij mniejszą wartość od większej.
Wartość ≤2,2 mm na odl. 30 m oznacza, że dokładność lasera mieści się w zakresie kalibracji. Jeśli
dokładność produktu jest nieodpowiednia, skontaktuj się z firmą Fluke. Patrz Kontakt z firmą Fluke.
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H2, HV2R, HV2G
Instrukcja użytkownika

Akcesoria
Tabela 5 przedstawia akcesoria dostępne dla produktu.
Tabela 5. Akcesoria
Model

Opis

PN

PLS RC2

Pilot do zdalnego sterowania laserem obrotowym

5022564

PLS XLD

Detektor lasera obrotowego z zaciskiem

5037696

PLS XLD CLAMP

Zacisk detektora lasera obrotowego

5037709

PLS C19

Futerał do lasera obrotowego

5022586

PLS BP10

Komora baterii alkalicznych do modelu H2, HV2

5022599

PLS RBP10

Akumulator do modelu H2, HV2

5022607

PLS BC20

Ładowarka sieciowa do PLS RBP10

5022618

PLS WCB10

Uchwyt sufitowo-ścienny

5022641

PLS GR16

Łata niwelacyjna z podziałką amerykańską i metryczną

5022652

PLS TPOD500

Statyw o regulowanej wysokości

5022665

PLS RRT4

Magnetyczna odblaskowa tarcza celownicza do czerwonego
lasera

5022629

PLS GRT4

Magnetyczna odblaskowa tarcza celownicza do zielonego
lasera

5022634

Konserwacja
Pielęgnacja i konserwacja produktu polega na czyszczeniu obudowy i okienek optycznych oraz wymianie baterii.
W* Ostrzeżenie
W celu uniknięcia obrażeń oczu i innych części ciała nie wolno otwierać produktu. Promień
lasera może uszkodzić wzrok.
W Przestroga
Należy uważać, aby nie upuścić produktu, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem. Produkt
należy traktować tak samo ostrożnie, jak każdy inny skalibrowany przyrząd pomiarowy.

Czyszczenie produktu
Obudowę należy czyścić, używając wilgotnej ściereczki i łagodnego roztworu mydła.
W Przestroga
Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie należy używać środków ściernych, alkoholu
izopropylowego ani rozpuszczalników do czyszczenia obudowy lub okienek optycznych.
Do czyszczenia okienek optycznych należy używać puszki ze sprężonym powietrzem lub pistoletu jonizacyjnego
na suchy azot (jeśli jest dostępny).
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Rotary Laser Levels
Konserwacja

Baterie
Dioda LED zasilania wskazuje stan produktu:
•

Nie świeci, gdy poziom baterii jest ≥20% lub gdy poziom baterii spadnie poniżej progu niskiego poziomu
naładowania baterii. Gdy poziom baterii spadnie poniżej progu niskiego poziomu naładowania baterii,
produkt się wyłączy.

•

Dioda LED baterii miga na czerwono, gdy poziom baterii mieści się między 20% a niskim progiem
naładowania baterii. Produkt nadal działa dokładnie.

Baterie należy wymienić, gdy wskaźnik LED baterii miga na czerwono.
Wkładanie i wymiana baterii (patrz rysunek 8):
1. Wyjmij komorę baterii alkalicznych lub akumulator.
2. Włóż 4 baterie typu D. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów.
LUB
Naładuj akumulator przez 8 godz.
3. Włóż z powrotem komorę baterii alkalicznych lub akumulator.

NiMH

≤20 %

1
2
3

4D

Rysunek 8. Wymiana baterii i ładowanie akumulatora
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H2, HV2R, HV2G
Instrukcja użytkownika

Dane techniczne
H2
Bateria

HV2

4 baterie alkaliczne D, IEC LR6, akumulator Ni-MH

Czas pracy baterii, ciągła praca, według testów
Czerwony

≥60 godz.

≥60 godz.

Zielony

ND.

≥60 godz.

Czas ładowania akumulatora NiMH

8 godz.

Dokładność

≤2,2 mm na odl. 30 m

Zakres roboczy
Bez detektora lasera XLD

≤30 m

Z detektorem lasera XLD

≤Promień 300 m

Zasięg lasera obrotowego

150 obr./min, 300 obr./min, 600 obr./min

Zakres poziomowania lasera

5 ° ±5 °

Zakres pochylenia ręcznego

5 ° ±5 °

0 obr./min, 150 obr./min, 300 obr./min,
600 obr./min

Temperatura
Praca

od -20°C do 50°C

Przechowywanie
Z bateriami

od -18°C do 50°C

Bez baterii

od -20°C do 70°C

Względna wilgotność

Od 0% do 90% (od 0°C do 35°C)
Od 0% do 75% (od 35°C do 40°C)
Od 0% do 45% (od 40°C do 50°C)

Wys. nad poziomem morza
Praca

2000 m

Przechowywanie

12 000 m

Wymiary (wys. x szer. x dł.)

274 mm x 174 mm x 184 mm

Masa

∼2,89 kg

Test upadku

1m

Bezpieczeństwo

IEC 61010-1: Stopień zanieczyszczenia 2

Stopień

IEC 60529: IP67

Laser

∼3 kg

IEC 60825-1:2014 Class 2

Źródło światła

Półprzewodnikowa dioda laserowa

Maksymalna moc wyjściowa

<1 mW

Długość fali
Czerwony

635 nm ±5 nm

635 nm ±5 nm

Zielony

ND.

520 nm ±10 nm

Zgodność elektromagnetyczna (EMC)
Norma międzynarodowa

IEC 61326-1: Podstawowe środowisko elektromagnetyczne
CISPR 11: Grupa 1, klasa B

Grupa 1: Urządzenie celowo wytwarza i/lub wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej przekazywaną poprzez
elementy przewodzące, która jest konieczna do wewnętrznego działania samego urządzenia.
Klasa B: Urządzenie może być stosowane w instalacjach mieszkaniowych oraz w instalacjach, które są bezpośrednio
podłączone do sieci elektrycznej niskiego napięcia, z której zasilane są budynki mieszkalne.
Po połączeniu urządzenia z obiektem testowym poziom emisji może przekraczać wymogi CISPR 11.
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Korea (KCC)

Urządzenie klasy B (urządzenie komunikacyjne do użytku domowego)

USA (FCC)

47 CFR 15 subpart B. To urządzenie jest uznawane za zwolnione z klauzuli 15.103.

