Leica Sprinter
Do pracy…
Naciœnij przycisk

Rodzina niwelatorów Leica Sprinter
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Zawsze gdy musisz dok³adnie wytyczyæ obiekty na budowie,
przeprowadziæ pomiary kontrolne, zebraæ dane k¹towe
i wysokoœciowe, zrobiæ wylewkê betonow¹, zamontowaæ podwieszany
sufit i œcianki dzia³owe, po³o¿yæ kanalizacjê o spadku grawitacyjnym,
zlokalizowaæ instalacje podziemne lub ukoñczyæ przygotowanie terenu
i roboty ziemne – Leica Geosystems oferuje odpowiednie instrumenty,
lasery budowlane lub systemy sterowania maszynami dostosowane
do Twoich prac budowlanych.
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Sprinter 250M

0.7 mm*

£atwe w obs³udze, odporne na warunki terenowe, dok³adne
i wiarygodne – instrumenty i lasery firmy Leica Geosystems zapewni¹
wydajne wykorzystanie Twoich zasobów i materia³ów. Wysokiej jakoœci
produkty, takie jak niwelatory optyczne i elektroniczne, lasery
budowlane, tachimetry i systemy sterowania maszynami zapewni¹
szybkie rezultaty, pozwol¹ Ci skutecznie pracowaæ i zwiêksz¹ Twoj¹
wydajnoœæ.

* U¿ywaj¹c aluminiowej ³aty kodowej, dok³adnoœæ 0.7 mm mo¿na uzyskaæ dziêki ³acie kodowej z w³ókna wêglowego (2m lub 3m, d³ugoœæ jednej czêœci)

When it has to be right.
Ilustracje, opisy i parametry techniczne nie s¹ wi¹¿¹ce. Wszystkie prawa zastrze¿one. Drukowano
w Polsce – Prawa autorskie Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2008. 763696en – I.08 – RDV

Total Quality Management nasze zobowi¹zanie
zapewnienia pe³nej satysfakcji
Klienta.
Wiêcej informacji o programie
TQM uzyskasz u lokalnego
dealera Leica Geosystems.

Dalmierze laserowe

Leica Sprinter 50
do podstawowych
prac budowlanych

Leica Sprinter 150
do automatycznego
obliczenia wysokoœci

Leica Sprinter 150M/250M
do zaawansowanych prac
niwelacyjnych

Sprinter 50 jest doskona³ym
niwelatorem do codziennej niwelacji.
Po prostu wyceluj, ustaw ostroœæ
i wykonaj pomiar naciskaj¹c tylko
jeden przycisk, wyniki zostan¹ niemal
natychmiast wyœwietlone. Wyeliminujesz
nieprawid³owe odczyty z ³aty.
Mechanizmy redukuj¹ce b³êdy, takie jak
czujnik wychylenia uniemo¿liwiaj¹
pomiar, gdy przekroczony zostanie
zakres kompensatora. Mierz zawsze

Sprinter 150 sprawdzi siê w niemal
wszystkich pracach budowlanych.
Automatycznie obliczy przewy¿szenia.
WprowadŸ dane repera, wykonaj pomiar
wstecz, pomierz punkt wprzód, a wynik
zostanie natychmiast wyœwietlony.
Wybierz tryb œledzenia dla pomiarów
ci¹g³ych, a tryb uœredniania aby
otrzymaæ dok³adniejsze wyniki.

Niwelatory Sprinter 150M i 250M doskonale
sprawdz¹ siê w skomplikowanych zadaniach
niwelacyjnych na budowach. Ich pamiêæ
mieœci do 1000 pomiarów, za pomoc¹ portu
USB przeniesiesz swoje pomiary
do Microsoft Excel® w celu wykonania
dalszych obliczeñ. Obliczenie przewy¿szenia,
oraz programy takie jak niwelacja ci¹gu,
wykop & nasyp i monitoring znacz¹co
u³atwi¹ Twoje prace niwelacyjne. Niwelator
Sprinter 250M, charakteryzuj¹cy siê
dok³adnoœci¹ 0.7 mm oraz program
Monitoring pozwol¹ na pomiar osiadania
maszyn i budynków.

i bezb³êdnie!

Microsoft Excel® jest zastrze¿on¹
mark¹ Microsoft Corporation.
Pozosta³e znaki i nazwy
handlowe nale¿¹ do ich
odpowiednich w³aœcicieli.

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. AckRd_jd\R'S, 0"-(&' Warszawa
Tel.: +48 22 $&!&*!!
Fax: +48 22 $&!&*!"
www.leica-geosystems.pl

Niwelatory

Lasery budowlane

Teodolity

Leica Sprinter 50
Wyceluj, naciœnij przycisk, odczytaj
Wodo i py³oszczelnoœæ

Kompaktowa
i lekka obudowa

Bezb³êdne
pomiary
odleg³oœci
i wysokoœci

Jeden przycisk
do obs³ugi

Leica Sprinter 150/150M i 250M
Zaawansowane
ansowane mo¿liwoœci

Leica sprinter – oprogramowanie
wewnêtrzne
Przewy¿szenie*

WskaŸnik
rozpoziomowania

B

Funkcja ta oblicza przewy¿szenia miêdzy punktami. WprowadŸ wysokoœæ
repera, wykonaj pomiar do punktu wstecz a nastêpnie pomierz swoje cele
(punkty wprzód). Przewy¿szenie zostanie zawsze obliczone i wyœwietlone.

d
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Przyjazne
U¿ytkownikowi
menu
Automatyczne
obliczenie
wysokoœci
i przewy¿szenia

foresight F

backsight B

Interfejs USB
(tylko modele
150M i 250M)

dH = B - F = 2.521 - 1.345 = 1.176

B

Wbudowana pamiêæ
(tylko modele 150M
i 250M)
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Niwelacja ci¹gu**

B
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A
dH= 1.00 m

Gdy musisz wykonywaæ pomiary wstecz, wprzód i poœrednie wybierz
program do niwelacji ci¹gu. WprowadŸ reper pocz¹tkowy, wykonaj
pomiary wstecz, wprzód i poœrednie a¿ dojdziesz do ostatniego punktu.
Wszystkie pomiary zostan¹ zapisane we w³aœciwej kolejnoœci.

2

B=1.305

Wykop & Nasyp**
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1
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Szeroki wachlarz
zastosowañ
w niwelacji

F

F

Reference Level

B

h= +0.215

Program ten pokazuje o ile nale¿y podnieœæ b¹dŸ opuœciæ ³atê wzglêdem
poziomu odniesienia. WprowadŸ ¿¹dany poziom odniesienia i wysokoœæ
repera. Wykonaj pomiar wstecz i zacznij pracowaæ. Program wyœwietli
wartoœci Wykop / Nasyp i przewy¿szenie wzglêdem Twojego poziomu
odniesienia.

Wielojêzyczne menu
* 150/150M/250M ** 150M/250M

Dane techniczne

1
Wyceluj i ustaw ostroœæ
Dziêki bardzo dok³adnej optyce
mo¿esz z ³atwoœci¹ ustawiæ
ostroœæ i wycelowaæ na ³atê –
tak samo jak podczas niwelacji
optycznej.

2
Naciœnij przycisk
Przed rozpoczêciem pracy nie
bêdziesz potrzebowaæ
szkolenia, Sprinter
obs³ugiwany jest za pomoc¹
jednego przycisku.
Po prostu wciœnij czerwony
przycisk aby wykonaæ pomiar.
To wszystko,
czego potrzebujesz.

3
Odczytaj
Optyczny odczyt z ³aty
nie jest ju¿ konieczny.
Pasek kodowy na ³acie
umo¿liwia pomiar wysokoœci i
odleg³oœci, które s¹
wyœwietlane
na czytelnym wyœwietlaczu
LCD. B³êdne odczyty
nie bêd¹ ju¿ mia³y miejsca.

4
Oblicz
Sprinter wykona za ciebie
Twoje obliczenia. Wybierz
odpowiedni program u¿ytkowy
w swoim jêzyku. W³aœciwe
wyniki zostan¹ wyœwietlone
na ekranie:
 Przewy¿szenie
 Niwelacja ci¹gu
 Wykop & Nasyp
 Œledzenie i monitoring
(Dla Sprinter 150 – tylko
przewy¿szenie i œledzenie)

5
Zapisz
Niwelatory Sprinter 150M
i 250M posiadaj¹ wbudowan¹
pamiêæ mieszcz¹ca do 1000
punktów, co pozwoli Ci
unikn¹æ b³êdów podczas
przepisywania.

6
Skopiuj
Za pomoc¹ interfejsu USB
wbudowanego w niwelatory
Sprinter 150M oraz 250M
z ³atwoœci¹ skopiujesz swoje
dane do komputera. Program
Sprinter DataLoader umo¿liwi
bezproblemowy transfer
danych do Microsoft Excel®.
Swoje pomiary mo¿esz tak¿e
skopiowaæ do zewnêtrznego
rejestratora danych za
pomoc¹ portu RS232.
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Dok³adnoœci pomiaru wysokoœci
y
ysokoœci

Stan
Standardowe
ardowe odchylenie pomiaru wys
wysokoœci
s
na 1 km niwelacji podwójnej (ISO 1712
17123-2)

-Pomiar elektroniczny*

2.0 mm

-Pomiar optyczny
-Pojedynczy odczyt z ³aty
Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci
Zasiêg

1.5 mm

Odchylenie std.: 0.6 mm (pomiar elektroniczny) oraz 1.2 mm (pomiar optyczny) przy 30 m
2GFK\OHQLHVWGSRPLDUXRGOHJ¼RÎFLPPGOD'ĄPL RGOHJ¼RÎZP[ dla D > 10 m
2 –100 m (pomiar elektroniczny)

Tryby pomiaru
Czas pojedynczego pomiaru
Kompensator
Luneta
Przechowywanie danych
Odpornoœæ na warunki zewnêtrzne

Zasilanie
Waga

1.0/0.7* mm

Przy u¿yciu standardowej ³aty niwelacyjnej z podzia³em E / ³aty numerycznej: 2.5 mm

Pojedynczy i œledzenie
<3s
T³umiony magnetyczne kompensator wahad³owy (zakres +/- 10 min)
3RZLªNV]HQLH RSW\F]QH [
do 1000 punktów (tylko model 150M)

do 1000 punktów

IP55
%DWHULHW\SX$$ [/5$$$09
<2.5 kg

* U¿ywaj¹c aluminiowej ³aty kodowej, dok³adnoœæ 0.7 mm mo¿na uzyskaæ dziêki ³acie kodowej z w³ókna wêglowego (2m lub 3m, d³ugoœæ jednej czêœci)

