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Välkommen till PLS Laser.

PLS Laser har utvecklats av entreprenörer för att ge varje användare en korrekt och
effektiv information anpassad för Er. Tusentals kunder kan intyga att de gjort besparingar
i tid och pengar genom bra prestanda, komfort och mångsidighet som PLS Laser Tools
kan erbjuda. Du kan vara säker på snabb service till din laser, om behov skulle uppstå.
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Om Pacific Laser Systems

PLS Laserinstrument har utvecklats för att ge entreprenörer möjlighet att på ett

enkelt sätt överföra/ markera referenspunkter på varje arbetsplats. Alla är

självnivellerande, kompakta och slitstarka laserinstrument.

Vad är det som skiljer PLS o Pacific Laser Systems från resten? De är byggda

av entreprenörer för entreprenörer, PLS Laser har utvecklats av fackfolk med

över 50 års erfarenhet av byggnation inom interiör och exteriör utformning. PLS

grundare var först entreprenör innan han blev tillverkare av de finaste Kryss-

Punkt- Linjelaser i världen.

Punkt-till-punkt-referens innebär att du kan loda med en PLS 5 eller PLS 3 från

golv till tak. Med vår PLS 5 kan även 90 °vinklar göras snabbare än någonsin

tidigare.
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Om Pacific Laser Systems 
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Vår målgrupp är den professionella entreprenör som behöver ett pålitligt mät-
ningsverktyg som kommer att snabba upp produktionen och spara pengar.
Entreprenörer och projektledare använder PLS laser för att kontrollera exis-
terande villkor innan arbetet påbörjas. De använder det också för att bedöma
det arbete som utförs av underleverantörer. Underleverantörer använder PLS
laser för layout på arbetsplatsen.De kan spendera så mycket som 25% av
arbetsdagen på layouten. PLS5 Systemet ger snabbt och lätt ett kvadratiskt  ref-
erens-område.
Inget mer 3-4-5. Den unika PLS fribärande designen ger en enkel syn på de
motsatta referenspunkter och har visat sig vara effektivt för att installera utfack-
ningsväggar, fundament, pelare, takfönster, dörrar, skåp och mycket mer. Över-
föringen och nyttan av PLS lasrar gör dem attraktiva justeringsverktygen när
slangpass eller roterande lasrar är för krångliga eller alltför begränsade för att
göra jobbet.

PLS5 och PLS3 är registrerade varumärken som tillhör PLS o Pacific Laser Systems.
PLS5 använder vår patenterade teknologi, US patent nr 5.144.487

 



Underhåll

Ga ranti

Good care of the PLS3 or PLS5 is primarily common sense care. Remove the batteries from unit
if the laser is to be stored for a considerable period of time. Keep the optic windows clean using a
soft cloth or photographic grade cleaning tissue. Avoid storage conditions of prolonged heat or cold.

Denna produkt från PLS o Pacific Laser Systems är till den ursprungliga köparen, fri från defekter i
material och utförande vid normal användning under en period av ett år från inköpsdatum. Under
garantitiden, och på inköpsbevis, kommer produkten att repareras eller bytas ut (med samma eller
liknande modell efter vårt val), utan kostnad för reservdelar eller arbete genom PLS. Köparen skall
bära alla sjöfart, förpacknings-och försäkringskostnader. Vid färdigställandet av reparation eller
utbyte kommer enheten returneras till kunden, med förbetald frakt. Garantin gäller inte för denna
produkt om den har missbrukats, missbrukas eller ändras. Utan att begränsa det föregående, bat-
teriläckage, bucklor eller urgröpningar i plasthölje, trasiga optiska fönster, skador på display / LED
membran antas bero på felaktig användning eller missbruk. Manipulering eller avlägsnande av cer-
tifieringsetiketter gäller inte denna garanti. Varken denna garanti eller någon annan garanti, uttryck-
lig eller underförstådd, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet, ska sträcka sig längre än
garantitiden. Påtar oss inget ansvar för eventuella tillfälliga skador eller följdskador. Denna garanti
ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från land till land.

Det finns inget en ägare kan göra av reparation, service eller underhåll på PLS verktyg.
Kontakta PLS eller ditt lokala servicecenter för reparation.

2



EGENSKAPER
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BATTERI-LUCKA 

ANVÄND ANTINGEN 3AA 1.5V 
ALKALISKA ELLER NICD BATTERIER

INIKERINGS-DIOD - LED
PÅ :GRÖN TILT: RÖD
BATTERISVAGT: BRANDGUL

FÖNSTER (5)

1/4 X 20 GÄNGA I BOTTEN PÅ VARJE ENHET

FÖNSTER (3)

ON
OFF
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PLS5  COMPLIES WITH FDA STDS.
21 CFR, SUBCHAPTER J 1040, 10 AND 11 

EXCEPT FOR DEVIATION PURSUANT TO NOTICE 50
DATED 07/26/01

SERIAL NUMBER:
DATE:

PATENT #5144437
2550 KERNER BLVD., SAN RAFAEL, CA 94901 USA

ID# CERTIFICATION LABEL

PLS5 SIDE PLS5 BAK

AVOID EXPOSURE
LASER RADIATION EMITTED

FROM THIS APERTURE

REGISTERED U.S. PATENT OFFICE.

PLS3 TOP

APERTURE LABEL

PLS5 och PLS3 uppfylla 
US FDA standarder för 
prestanda, 21 CFR, underkapitel J.

PLS5 och PLS3 innehållar  en 
halvledarlaserdiodmed en våglängd på 635 nanometer.
Den kontinuerliga produktionen av en enda stråle aldrig överstiger 1,0 milli-
watt. Titta aldrig direkt in i laserstrålen eller visa strålen med optiska instru-
ment. Stäng av lasern av när den inte används

VARNING: Användning av reglage, justeringar eller tillvägagångssätt 
Andra än de som HÄR KAN LEDA TILL FARLIG STRÅLNING.
Dessa etiketter är knutna till varje PLS laser. Dessa får inte tas bort eller förvanskats.

SÄKERHETS MARKERING OCH INSTRUKTIONER

VARNINGSTEXT

ID# CERTIFICATION LABEL

C A U T I O N
LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW
DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

MAX OUTPUT POWER <1mW
WAVELENGTH 635-670nm

CLASS II LASER PRODUCT

PLS3  COMPLIES WITH FDA STDS.
21 CFR, SUBCHAPTER J 1040, 10 AND 11 

EXCEPT FOR DEVIATION PURSUANT TO NOTICE 50
DATED 07/26/01

SERIAL NUMBER:
DATE:

2550 KERNER BLVD., SAN RAFAEL, CA 94901 USA



LASER 
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PLS5 De fem punkterna på PLS5 är: # 1 Framåt punkt, # 2 Nedåt punkt, # 3 Uppåt punkt
# 4 Vänster punkt, # 5 Rätt punkt. Alla PLS5 laserpunkter har samma ljushet och är i rät vinkel till
varandra.

PLS3 De tre punkterna på PLS3 är: # 1 Framåt punkt, # 2 Nedåt punkt, # 3 Uppåt punkt

#3

#3

#2



LOD
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#2

CENTER BEAM
ON LAYOUT

FIG. 2

GOLV 
LAYOUT

LOD
PUNKT

FIG. 3

Att etablera lod med PLS5 och PLS3, placera # 2 ned stråle över den märkning som skall
införlivas. Se figur 1. Den # 3 upp strålen exakt lod inom specifikationen. Du kan skjuta lod
märken ned och upp, eller fribärande över kanten på en byggnad / axelöppning eller golv
spår, etc. Se Figur 2. Använd golvstativ med din pLS5 eller PLS3 att öka siktvinkeln för # 2
nedåt punkt.
PLS3 och PLS5 kan snabbt kartlägga befintliga förhållanden för lod. Placera lasern nära
strukturen. Kontrollera alla avstånd upp eller ner i strukturen.
Det är också möjligt att införliva märken från ett tak ner till  

golvet. Flytta lasern tills # 3 upp strålen träffar 
kanten eller mitten av taket på komponent som skall införlivas.
Markera punkt vid # 2 nedåt stråle. Se figur. 2 och 3.

#3

FIG. 1



AVVÄGNING

7

Exakt nivå och punkt märken är lätt etablerade med PLS5 och PLS3. Sväng enheten om
dess centrum, stanna upp och markera önskad nivå eller mätpunkt. Se figur. 4. Varje sta-
bil yta kan användas. Kan monteras på ett stativ eller väggfäste. När du vrider din pLS5

eller PLS3 på ett stativ ska du ha stativhuvudet så plant som
möjligt.

För att kartlägga befintliga förhållan-
den för nivå, pekar laser-punkten mot
befintlig markering. Mellan laser och
bef.markering kan man med hjälp av
tumstock eller avvägningsstång mäta
differensen. Se figur. 6.
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Att etablera en vinkel, placerar PLS5 med # 2 nedåt punkt på referens-linjen. Se figur 7. Placera
pendeln (målet) på den linjen, och  # 1 framåt punkten på mitten av målet. När den är centrerad,
flytta pendeln vinkelrätt till målet för vinkeln, # 4 vänster punkt eller # 5 höger punkt. Gör en mark-
ering på det golv eller yta nära lasern och den andra markeringen på önskat avstånd från lasern.
Se figur. 7.

CL

8

FIG. 7

MARK
BEAM #1

BEAM #5

VINKEL

REFERENSLINJE
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MARK



KALLIBRERINGSKONTROLL

9

FIG. 8

HÖJDMARKERING

MARK

Det finns flera enkla metoder för att kontrollera kalibreringen och noggrannheten i PLS5 och
PLS3. Vi rekommenderar att du kontrollerar detta med jämna mellanrum.

METOD 1 (endast PLS5) Snabbkontroll av Noggrannhet. Placera PLS5 på ett stabilt underlag 5-6
m eller mer från en lämplig vägg eller mål. Se figur. 8. Rikta # 1 framåt punkt på väggen eller
målet och försiktigt markera mitten av höjden. Sväng PLS5 90 ˚ tills # 5 högra punkten är över
den första markeringen. Kontrollera om det finns någon skillnad i höjd från centrum av # 1 framåt
punkt och centrum av # 5 höger punkt. Upprepa för att kontrollera # 4 vänster punkt. Vid 15 m bör
skillnaden inte vara större än 4 mm. Vid 6-7 m bör skillnaden inte vara större än 2 mm.



KALLIBRERINGSKONTROLL
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FIG. 9

METOD 2 ( både PLS5 och PLS3 )  Kontroll av nivå. Hitta en ganska jämn plats (helst en betong-
platta ) med två motstående väggar 5-6 m mellan dem. Du kan också använda 2 plankor/reglar
såsom mål. Se figur. 9. Placera lasern ungefär 2 m från målet # 1 , och försiktigt markera höjd av
# 1 framåt punkt på målet. Sväng lasern 180 ˚ i dess centrum. Markera höjd centrum # 1 framåt
punkt på mål # 2 . Flytta laser för att rikta # 2. Vid 2 m från målet, markera centrum för förhöjning
av # 1 framåt punkt på mål # 2 . Sväng lasern på sin center och markera centrum för höjd på mål
# 1 . Du har nu två markeringar i höjd vid varje målet. Mät noggrant avståndet mellan mark-
eringarna på båda sidor.
Om avståndet är detsamma, är lasern exakt nivå. Om det finns en skillnad, subtrahera en mät-

ning från den andra. Denna metod förstorar något fel med en faktor två. Därför dividera skillnaden
med två för att hitta det exakta felet i nivå. Det maximala felet för PLS5 är 2 mm vid 7 m eller 4
mm vid 15 m. Det maximala felet för PLS3 är 4 mm vid 7 m eller 7 mm vid 15 m.

TARGET #1 TARGET #2

 



KALLIBRERINGSKONTROLL
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METOD 3 (både PLS5 och PLS3)  Kontroll av lod.
Detta kräver vertikal höjd (min 3 m) och förmåga att mark-
era på denna höjd. Placera enheten med # 2 ner strålen
exakt centrerad på båda axlarna över en korstecken. Se
figur. 10. På ytan ovan, markera axlel # 3 upp punkt.
Rotera lasern 180 ˚ och placera # 2 nedåt punkt (lodpunkt)
exakt centrerad på samma märke. Den # 3 upp strålen bör
vara på det första märket.

Om det finns en skillnad mellan märke nr 1 och märke
# 2, är det fel på lodstrålen, hälften av denna skillnad är

felet. Justera eller lämna till din service-verkstad .

MARKERA

DISTANCE

FIG. 10



VÄGGFÄSTE - MAGNETFÄSTE
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För att använda det magnetiska fästet med PLS laser:
1. Skruva fast 1/4 x 20 gängad knopp till fästet i botten av PLS laser.
2. Montera PLS laser och fäste för stålreglar, stål dörrkarm, I-balkar, vinkelhake, etc.
3. Rotera PLS laser till önskad punkt och göra din markering.
Kombinera PLS laser, magnetfäste, en vanlig stål-vinkelhake och en eller flera klämmor och du
har möjlighet att montera lasern på obegränsade sätt. Kläm fast vinkelhaken på konkreta former,
stegar, träreglar, etc. Fäst PLS laser med magnetfäste som beskrivet ovan. Du kan borra två små
hål centrerade på den långa delen av vinkelhake, kan vinkelhaken fästas på gips med skruvar
eller spikar. Skjut PLS lasern upp och ner den monterade 
vinkelhaken till exakt önskad höjd

FIG. 11 FIG. 12

PLÅTREGEL



PENDEL-MÅLTAVLA
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Använd PLS5 pendel-måltavla för en rad olika tidsbesparande justeringsuppgifter: För noggrann
upprättande eller kontroll av rät vinkel, använd PLS5 för att överföra laserstrålen till golvytan. Att
göra en rät vinkel, se sidan 8 i denna handbok. Montera alltid PLS5 lasern på golvstativ för att
göra en rät vinkel. Pendel-måltavlan är utformad så punkterna bäst ses på denna höjd.

För överföring av vertikala linjer:
För att snabbt och korrekt överföra vertikala märken på väggen:
• Placera framsidan av PLS5 laser mot väggen med # 1 framåt
punkt på den märkning som skall överföras. (Om märket är på
golvet, placera # 2 lodpunkt över märket.) 

• Placera måltavlan med ryggen platt mot väggen på önskad
höjd och flytta måltavlan till dess att # 3 lod uppåt är centrerad på
märket på måltavlan.

3. Markera längst ner på mål-pil stiftet.

PENDEL-MÅLTAVLA

FIG. 13



PLS5 är den enda punkt-till-punkt-laser för användning både inomhus och utomhus
arbetsplatser. Strålande solsken har traditionellt begränsat användningen av synliga
punktlasrar på olika projekt. PLS5 ger med vår lasermottagare, entreprenören möjlighet
att noggrant utforma en arbetsplats upp till 75 m, även i de ljusaste utomhusförhållan-
den. PLS5 kan också användas, utan att mottagaren, för alla inriktningsuppgifter punkt-
till-punkt.

PLS5 för interior och exteriör
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PLS5 för utomhus arbeten
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BETONG 
• Riktning av avstängare  
• För sågen skärning (kontroll ) 
• Justering av ankare & bultar 
• För kantbalk & fundament 
• För formsättning,

ELEKTRISK OCH MEKANISK 
KONSTRUKTION N
• För ledningar 
• För avfall och matarledningar 
• För  naturgasledningar

GLAS KONSTRUKTION 
• För inmätning & installation av utfackn-
ingsväggar och skyltfönster projekt.

“Beep Beep”

“Beep Beep”



SPECIFICATIONS

PLS5 PLS3

Ljuskälla: Halvledarlaserdiod Halvledarlaserdiod 
630-650nm, synligt 630-650nm, synligt 

Arbetsområde: + / - 30 m + / -30 m 
Noggrannhet: <3 mm på 30 meter <6 mm på 30 meter

Leveling: automatisk automatisk 
Leveling område: + / - 6 ˚ + / - 6 ˚ 
Strömförsörjning: 3 AA-batterier, alkaliska eller 3 AA-batterier, alkaliska eller 

Ni-cad uppladdningsbara Ni-cad uppladdningsbara 
Drifttid: + 30 timmar. kontinuerlig användning + 30 timmar. kontinuerlig användning 
Arbetstemp.: -18 ˚ C till 50 ˚ C -18 ˚ C till 50 ˚ C 

Förvaringstemp.: -40 ˚ C till 70 ˚ C -40 ˚ C till 70 ˚ C 

Indikatorer: Grönt ljus: ON Grönt ljus: ON 
Rött ljus: TILT Rött ljus: TILT
Rikta och ställ om Rikta och ställ om
Orange ljus: BATTERI Orange ljus: BATTERI 
LÅG LÅG 

Miljö: Vattenresistent, inte Vattenresistent, inte 
dränkbar dränkbar 

Mått: 60x120x140 mm 52x112x150 mm
Vikt (med batteri): 0,52 kg. 0,33 kg.
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PLS Lab Tekniker 

PLS•Pacific Laser Systems
2550 Kerner Blvd., San Rafael, CA 94901

www.plslaser.com • 800 601 4500


