
Podrobný popis 

Elektronický nivelačný prístroj Nivel System EL-32 je zariadenie vysokej kvality zaisťujúce 

rýchle a presné merania výškových a vzdialenostných rozdielov. 

Meranie možno vykonávať aj vo veľmi ťažkých pracovných podmienkach, buď automaticky 

pomocou kódovanej nivelačnej laty alebo klasicky. Meranie je veľmi jednoduché a rýchle, 

zahŕňa zacielenie na nivelačnú latu, nastavenie ostrosti a stlačenie tlačidla pre spustenie 

merania. EL-32 automaticky prečíta nivelačnú latu, poskytne údaje o výškovom rozdiely a o 

vzdialenosti nivelačného prístroja od laty. 

Výsledky meraní sa zobrazujú na veľkom, čitateľnom a podsvietenom LCD displeji. 

Zariadenie umožňuje zaznamenávať meranie a prenášať ho do počítača za účelom ďalšieho 

spracovania. 

 vysoká presnosť (1 mm / km) 

 meranie za akýchkoľvek podmienok (v tieni aj na slnku, za súmraku) 

 dlhý dosah (100 m) 

 rýchle meranie (< 3 sekundy) 

 účinné tlmenie vibrácií - magnetický kompenzátor 

 automatické aj klasické meranie 
 intuitívne ovládanie - "dotykové" tlačidlo spustenia merania a čitateľný LCD displej 

 nivelácia vzhľadom ku kontrolnému bodu 
 stupeň odolnosti (IP55) 

 interná pamäť meraní (1000 dát) 

 interface USB 
 PC softvér - prenos dát do počítača (konverzia dát do formátu Excel) 

 výkonné napájanie (Li-ion) 

  

OSVEDČENÉ A SPOĽAHLIVÉ ZARIADENIE ZA DOSTUPNÚ CENU 

Nivel System je poľská značka meracích prístrojov pre stavebníctvo. Prístroje sú 

charakteristické vysokou presnosťou merania, veľkou škálou funkcií a odolnosťou v 

náročných podmienkach. Prístroje Nivel System predstavujú moderné meracie technológie. 

Pracujte efektívnejšie, buďte konkurencieschopný a predovšetkým si buďte stopercentne istý 

svojimi meraniami. Zariadenia sú vždy pred predajom prekontrolované a v prípade potreby 

nastavené. 

Zakúpením prístroja Nivel System získavate meracie zariadenie pripravené k práci, ktoré 

zabezpečí vysokú kvalitu vykonanej práce. 

https://youtu.be/KS81gdwxNr0 

  

 

Zostava 

https://youtu.be/KS81gdwxNr0


elektronický nivelačný prístroj EL-32 1 ks 

software PC 1 ks 

kábel USB 1 ks 

olovnica 1 ks 

manuál 1 ks 

prepravný kufrík 1 ks 

Nivelačná lata Nivel System TS-5 

- predstavuje dodatočné vybavenie (predáva sa samostatne) 
 

  

  

Špecifikácia 

Okulár - zväčšenie x32 

Elektronické meranie ± 1.0 mm/km 

Optické meranie ± 1.0 mm/km 

Presnosť - meranie vzdialenosti 

P ≤ 10 m < ±10 mm 

10 m < P ≤ 50 m < ±0,1% P 

P > 50 m < ±0,2% P 

Rozsah merania 2 – 100 m 

Doba merania < 3 sekundy 

Typ kompenzátora magnetický 

Rozsah a presnosť kompenzátora ± 15’/0,3”/min 

Zdroj energie Li-ion, 2200 mAh, cca 20 hod. 

Interná pamäť 1000 záznamov 

Pripojenie micro-USB 

Trieda odolnosti IP55 

Prevádzková teplota -20 °C ~ 50 °C 

Rozmery 240 x 130 x 205 mm 

Hmotnosť 1,9 kg 

Záruka 1 rok (+ 1 rok po bezplatnej registrácii) 

 


