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ROTATION LASER 
 
 

NÍVEL ELETRÔNICO 
 
 
 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO NÍVEL  A LASER. 
 
1. Operação de Instalação. 
 
Alinha-se grosseiramente o tripé de forma visual e coloca-se o nível sobre o tripé e prende-se 
o Nível utilizando o parafuso de fixação. 
 
Em outros casos, como nivelamento de interiores, o nível também pode ser colocado 
diretamente sobre um suporte plano e estável. 
 
Liga-se então o Nível através do botão “ON/OFF”, para iniciar a operação. A velocidade de 
operação desejada é selecionada pelo botão “SPEED”. 
 
É importante ressaltar que o nível a laser nivela-se automaticamente, desde que, ao colocá-lo 
sobre o tripé, este não esteja com uma inclinação muito acentuada, portanto já devendo estar 
ligeiramente alinhado com o horizonte. 
  
2. Operação de Nivelamento. 
 
O detector do laser deverá ser acoplado à mira graduada através de um adaptador. O laser 
emitido do Nível estará em rotação constante emitindo sinais que serão captados pelo 
detector. 
 
No Display será  visualizada a figura 1 (abaixo): 
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                                                                                                                Nivel de Exatidão 
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                                                                                                           Setas que indicam a altura nivelada. 
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O segmento de reta (figura 1) indica a altura que o raio do laser do Nível está sendo captado, 
então fazemos a leitura na mira da projeção do laser ao solo.  
 
As setas da figura 1 indicam se devemos subir ou descer o detector para atingir a marca do 
segmento de reta.  
 
Leva-se a mira para outro ponto que se deseja nivelar e repete-se o procedimento anterior. 
 
Os displays de cristal líquido, na frente e atrás do detector,  são para melhor visualização da 
grade de informação. Um som emitido, em tom ajustável, indica a marcação correta das setas  
acima ou abaixo da marca do segmento de reta. Os níveis de exatidão podem ser selecionados 
dependendo da necessidade do trabalho, incluindo as aplicações industriais. 
 
CÁLCULOS DAS COTAS. 
 

Altura do Instrumento = Cota do ponto de Ré (RN) + Leitura de Ré 
 

Cota do Ponto de Vante = Altura do Instrumento – Leitura de Vante 
 
 
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES. 
 
Nunca olhe diretamente e continuamente para a fonte do laser emitido pelo Nível. 
 
O raio laser só funciona com o equipamento nivelado e quando o prisma estiver em rotação. 
 
Manuseio do Detector do Laser: 
 
a) Pressione, ao mesmo tempo, os botões de som e exatidão, para ligar a luz do display de 
cristal líquido. A luz é usada para condições de iluminação deficiente para ajudar na 
visualização do display. Para desligar a luz, pressione novamente os dois botões. 
 
b) O botão “power” funciona como uma tecla “shift”. Para ativar as funções secundárias 
pressione e segure esta tecla. Essas funções são usadas para mudar o tempo de desligamento 
automático e para ter acesso ao modo de alinhamento industrial. 
 
c) Desligamento automático: Com o detector ligado, pressione e segure o botão “power” e 
pressione simultaneamente o botão de som para mudar o tempo de desligamento automático. 
As opções de desligamento automático são de 30 minutos ou 24 horas. A seleção será 
indicada por um relógio e um símbolo de tempo no display. A mudança da opção também 
será indicada por um som curto. 
 
d) Para desativar o desligamento automático, segure os dois botões (power e som) por 2 
segundos até que seja emitido um som único e todos os símbolos do display sejam mostrados, 
em seguida solte os dois botões. O símbolo de tempo no display irá desligar, confirmando que 
o desligamento automático está desativado. Para sair deste modo, desligue o detector. Quando 
o detector for ligado novamente, irá constar a opção de 30 minutos ou de 24 horas do 
desligamento automático. 
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e) Alinhamento Industrial: Com o detector ligado, pressione e segure o botão “power” e 
simultaneamente pressione o botão de exatidão para mudar do modo de operação de exatidão 
normal, para o modo de exatidão industrial. Durante este modo, pressionando o botão de 
exatidão, o detector irá apreentar 3 níveis de exatidão industrial. Pressione e segure o botão 
“power” e pressione o botão de exatidão para sair do modo industrial. O detector irá sempre 
ligar no modo de operação normal. 
 
 
DADOS TÉCNICOS 
 
• Fonte de radiação - Laser diodo; 
• Comprimento de onda - 780 nm; 
• Classe do laser – 1; 
• Velocidade de rotação - 150, 300, 60 ver/min; 
• Nivelamento - Autonivelamento em um alcance de ± 5º; 
• Alcance - Raio - 200 m; 
• Exatidão - A 100 m  ± 4 mm; 
• Tempo de operação: 

a  +20 ºC > 25 h 
a  -10 ºC  > 10 h 

• Temperatura de operação  -20 ºC a +50 ºC; 
• Dimensões: 

Diâmetro - 190 mm; 
Comprimento - 200 mm; 
Peso - 3.5 kg. 

 
 
 
 


