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Anvendelse af fastgøringsmagneten i forbindelse med støbning af fugefri gulve
(Ved at anbringe apparatet på gulvet)

Anvendelse af en følerstang til nivellering af en loftforskalling
(Regulering med en énhåndsspindel)

Nem nivellering med betjening med én eneste knap
(Typisk anvendelse af det transportable modul)
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Måling af planhed og hældning uden besvær,
metertegninger, nivelleringer og kontrolmålinger
på modsatte vægsider, mellem render og tvær-
forbindelser samt over forhindringer også mulige
uden sigtforbindelse

Énmandssystemet er ideelt for håndværkere og ingeniører
på grund af den brede palet af anvendelsesmuligheder:

Etablering af gulve
Elementbyggeri og tømrerarbejde
Registrering af eksisterende bygninger og rekon-
struktioner
Anlægning af terrasser og trapper
Kvalitetskontrol og godkendelse af byggeri
Udlægning af fliser
Installering af bånd og udlægning af kanaler
Måling af hældninger
Etablering af forskallinger og betondæk
Justering af etageadskillelsesmoduler og dæk
Bore- og gennembrydningsarbejde
Opførelse af facader

nivcomp forenkler i mange tilfælde nivelleringerne og
leverer optimale resultater.

Effektiv nivellering ved hjælp af:
Direkte visning af den relative højde
Betjening med én knap
Nem håndtering af slangen

Apparatet består af en kompakt slangetromle med ned-
sænkede håndtag, af en specialslange og af det trans-
portable styremodul med display og én knap. Præcisions-
måleinstrumentet i styremodulet måler trykforskellen i
væsken mellem tromlen og styremodulet.

Typisk præcision på ± 2 mm over hele rækkevid-
den på op til 48 m
Manuelt kalibrerbart niveaudisplay
Enkelt selvkontrol
Forudgående opsætning af apparatet samt stativ
ikke påkrævet
Følerforlængelse og fastgøringsmagnet som eks-
traudstyr
Det lave energibehov gørt det muligt at benytte
apparatet i flere måneder uden udskiftning af bat-
teriet
Væskesystemet arbejder praktisk taget uden tab
og behøver ingen vedligeholdelse
Den nye nivcomp-serie forener et yderst solidt
design med en ny funktionel komfort (Intelligent
flash-indikator, hold-funktion, isolering mod vand-
dråber)
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