
Podrobný popis 

Nivel System CL4-B je viacúčelový krížový laser 4D s veľmi dobre viditeľným modrým 

laserovým lúčom. Prístroj znázorňuje na stenách vodorovné a zvislé referenčné čiary, ktoré sú 

potrebné pre všetky dokončovacie a všeobecné stavebné práce. Vzhľadom k tomu, že laser má 4 

laserové hlavy, môže užívateľ pracovať so štyrmi laserovými rovinami – každá v rozsahu 360 °. 

Súčasný displej obsahuje konfiguráciu pravých uhlov, ktorá je potrebná napr. pri stavebných a 

dokončovacích prácach (napr. obklady). Prístroj má elektronický kompenzátor, ktorý je účinnejší 

v porovnaní s magnetickým. Je možné aj zablokovanie kompenzátora, takže prístroj sa dá 

nakloniť a môže sa používať pri šikmých rovinách. Zabudovaný 1/4 “závit zaručuje stabilitu pri 

montáži prístroja na statív alebo adaptér. Vystužené gumené prvky laserového krytu ho chránia 

pred poškodením v dôsledku nárazu a otrasov. 

Zariadenie je veľmi dobre chránené pred prachom a vodou. Trieda odolnosti IP54 to potvrdzuje. 

Hlavy leaseru sú chránené kovovými telesami a sklenené okná majú antireflexný filter (laserový 

lúč sa od skla neodráža a nevznikajú laserové žiary). Gumené chrániče v rohoch tela zariadenia 

eliminujú možné odreniny, ale tiež poskytujú spoľahlivejšie laserové uchopenie. 

 presnosť a spoľahlivosť – dobre viiditeľný lúč modrého lasera zaručuje pohodlnú prácu 

vo všetkých podmienkach, prístroj umožňuje prácu s presnosťou ± 1 mm / 10 m 

 ešte väčší dosah – pulzná funkcia umožňuje pracovať s laserovým senzorom vonku na 

veľké vzdialenosti 

 presné zobrazenia lúča – jasný, zelený laserový lúč a kvalitná optika vytvárajú čiary, 

ktoré sú veľmi dobre viditeľné 

 univerzálnosť a viacúčelovosť – 4 laserové roviny (360 °) 

 rýchle a efektívne vyrovnanie – inovatívny elektronický systém kompenzácie vibrácií 

zaisťuje rýchlu prípravu prístroja na prácu a po zablokovaní umožňuje prácu so šikmými 

rovinami 

 intuitívne ovládanie – jednoduché a rýchle použitie 

 laserový adaptér – bezpečné pripevnenie aj v ťažkých podmienkach na stavenisku, 

prístroj môže byť nastavený v danej výške 

 pohodlné napájanie – Li-ion akumulátor 

 odolný voči poškodeniu – gumené časti krytu lasera ho chránia pred poškodením v 

dôsledku otrasov a nárazov, prístroj je odolný proti prachu a vode (IP54) 

JEDNODUCHÉ A RÝCHLE MERANIE 

Viacúčelový laser CL4D-B sa po zapnutí sám vyrovná a bude okamžite pripravený na prácu. 

Generovaný modrý laserový lúč je veľmi dobre viditeľný a je zobrazený na stene predstavuje 

referenciu pre horizontálne alebo vertikálne práce. Pri práci s laserovým senzorom a latou získa 

zákazník presnú nivelačnú súpravu, merania sa vykonávajú jedným človekom. 

UNIVERZÁLNE VYUŽITIE 



Prístroj umožňuje prácu s horizontálnym a vertikálnymi lúčmi. 4 roviny možu byť zobrazene 

samostatne alebo maximálne 4 spolu (2 x V, 2 x H). 

SPOLAHLIVOSŤ PRI PRÁCI 

Prístroj je odolný voči prachu a vode (IP54). Navyše bol laserový kryt zosilnený, čo ho robí 

odolným. Prístroj funguje spoľahlivo aj v náročných podmienkach na stavenisku. S ohľadom na 

vaše pracovné pohodlie sme do štandardnej výbavy doplnili druhý akumulátor zadarmo! Keď sa 

jedna batéria používa, druhú je možné nabíjať. Vďaka tomuto riešeniu predíjdete čakaniu popri 

práci z dôvodu vybitej batérie. 

POHODLNÁ PREVÁDZKA 

CL4D-B má intuitívny ovládací panel. Vďaka presnému zobrazovaniu lúča sa s ním pracuje 

rýchlo a efektívne. Laser je napájaný lítiovým akumulátorom. Celá súprava je doplnená 

kompaktným prepravným kufríkom, vďaka čomu je laser praktický, ľahko sa inštaluje na mieste 

a prepravuje sa. Krížové lasery CL4D-B (modrý lúč) majú teraz nové príslušenstvo na podporu 

dokončovacích prác: pokládku dlaždíc. Štandardné vybavenie bolo doplnené o podlahové 

laserové terče. Terče položte na podlahu alebo dlaždice, vďaka ich presnému odstupňovaniu 

máme prehľad o rovine alebo odchýlke od roviny generovanej laserom CL4D. Nepotrebujeme 

vodováhu ani ďalšie meracie nástroje, všetko urobíme na základe štandardnej súpravy s laserom. 

BLUE LASER BEAM ver. ZELENÁ 

Vynikajúca viditeľná jednotka s modrou diódou japonskej značky SHARP (vlnová dĺžka 505 nm) 

v porovnaní so zeleným lúčom (515-535 nm) poskytuje väčšie pohodlie pri práci s viditeľným 

lúčom, a to aj vo svetlých, slnečných miestnostiach. 

Využitie: 

 dokončovacie práce – pravé uhly, zvislica, rovina, šikmé roviny 

 potery, podlahy – vyrovnanie 

 obkladanie, pokládka dlažby 

 práce so sadrokartónom 
 stavebné práce – drevené, oceľové, betónové 

 murárske práce – vnútorné a vonkajšie (základy, steny, schody, potery, debnenie) 

 inštalačné práce – označenie vedenia drôtov, prenos bodov 

 stolárske práce – nábytok, budovy 

 nivelácia pozemku – vyrovnanie terénu 

Zostava 

 CL4D-B – krýžový laser – 1 ks 

 TR-G – laserový terč – 1 ks 



 TR-G – podlahové disky – 2 ks 

 GL-G – laserový okuliáre – 1 ks 

 CL-BR – multi-adapter – 1 ks 

 Laserový adaptér – 1 ks 

 Aku 2600 – Li-ion – 2 ks 

 CH-3 – nabíjačka – 1 ks 

 CHS-3 – zásuvka nabíjačky – 1 ks 

 Prepravný kufrík – 1 ks 

Špecifikácia 

Laserový lúč modrý laser (505 nm), klasa 2 

Presnosť ± 1,0 mm/10 m 

Prevádzkový rozsah 60 m (140 m so senzorom) – priemer 

Stanovenie sklonov Áno 

Rozsah samovyrovnávania ±4° 

Displej lúča / roviny 2 x horizontálna (360°), 2 x vertikálna (360°) 

Pripevnenie na statív 1/4", 5/8" 

Zdroj energie 7,4V (Li-ion, 2600 mAh) 

Trieda odolnosti IP54 

Prevádzková teplota -10°C ~ +50°C 

Rozmery 125 x 75 x 140 mm 

Hmotnosť 0,9 kg 

Dodatočné parametre 

Kategória:  Nivel system  

Záruka:  2 roky  

 

https://www.lpsafety.sk/nivel-system/

