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Allvis Light – Mätning med datablad 

1.0 – Ingående delar 
 
 

 
 
 

 
 

Hylsa 
(10-28) 

Hållare 
90° 

Spets 
25mm 

Spets 
35mm 

Spets 
60mm 

Magnet 
60mm 

Magnet 
25/35mm 

M 201 
(6-18) 

Allvis Light 
Mätarm  

(Främre ände) 
 

Adapterhållare 
För korta mått 

400 – 2150 mm 
(Överdelsmätning) 

 

Nivårör 
(+100 mm) 

Nivårör 
(Standard) 

 

Höjdrör 
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2.0 – Översikt av datablad 
  Databladets 

informationsfält 

 
 

 

 
Ritningsvy sedd uppifrån 
med valda mätpunkter. 
 
Magnetpunkt markeras 
med svart ring och 
mätpunkt markeras med 
grön ring 
 

 
Bild på mätpunkt samt 
information om 
hylsa/spets-storlek. 
(Här: Hylsa 20) 
 

 
Bild på magnetpunkt samt 
information om vilken 
magnet som skall 
användas. 
(Här: Magnet 35) 
 

 
Informationsfält för de 
olika mätlinjerna med 
deras respektive längd- & 
höjd-angivelser. 
 
 

 
 
 
 
För mer information om programvaran och hur man skapar och hanterar datablad gå till www.jne.se och klicka 
er fram till Allvis Light

http://www.jne.se/
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3.0 – Nivåkontroll av bil 
  Lutning sida till sida 

 
 

 

 
Håll mätarmen mot bilens 
båda tröskelkanter, för att 
kontrollera fordonets nivå. 
 

 
Centrera libellen genom 
att sänka huvudet samt 
läs av spel. 
 
Max spel 10mm. 
 
Vid större avvikelser: 
Justera fordonets 
upphängning. 
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4.0 A – Förbered Allvis Light för mätning med datablad 
 
  Val av nivårör. 

 
 
 
 
 

  
I Allvis Light mjukvaran 
avses alltid standard 
nivårör i alla 
höjdangivelser. 
 

 
Om det längre nivåröret 
används skall 100mm 
adderas till de angivna 
höjdmåtten. 

 
 
 

 

 Val av magnet. 
 
 

 
I informationsfältet för 
vald magnetpunkt finns 
information om vilket 
magnet-färste som skall 
användas. 
 
(Här: Magnet 25/35) 
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4.0 B – Förbered Allvis Light för mätning med datablad 
 
  Inställning av höjdrör 

 
 
 
 
 

 

 
Under Height på 
databladet finns 
angivelser för inställning 
av höjdröret. (Här: 161) 

 

 
 
 

 
 

 

 Val av adapter. 

 
I informationsfältet för 
vald mätpunkt finns 
information om vilken 
hylsa/spets som skall 
användas. 
 
(Här: Hylsa 20) 
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4.0 C – Förbered Allvis Light för mätning med datablad 
 
  Starta display. 

 
 
 
 
 

 

 
Skjut ihop mätarmen 
innan start. 
 
Tryck         <1 sek för att 
starta displayen 
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5.0 – Montera magneten för linje 1 
 
  Montering av magnet 

Steg för steg 

 
 
 

 

 

 
Lokalisera magnet-
punkten med hjälp av 
informationen på data-
bladet. (Enligt inringade 
detaljer nedan) 
 

 
Centrera först magnetens 
koniska del i hålet. 
 

 
För därefter upp 
magnetringen. 
 

 
Färdigt för mätning. 
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6.0 – Mät Linje 1 (Längd) 
 
  Kontroll linje 1 

 
 
 

 
 

  
Lokalisera mätpunkt för 
linje 1 med hjälp av 
informationen på 
databladet. 
 
(Se inringad information 
på databladet nedan) 
 

 
Centrera mäthylsan till 
mätpunkten 
 

 
Läs av mätvärdet… 
 

 
… och fyll i det uppmätta 
värdet i databladet. 
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7.0 – Mät Linje 2 (Kryssmått) 
 
  Kontroll linje 2 

 
 

 

  
Lokalisera mätpunkt för 
linje 2 med hjälp av 
informationen på 
databladet. 
 
(Se inringad information 
på databladet nedan) 
 
 
 
 
 

 
Centrera hylsa till 
mätpunkt. 
Läs av mätvärdet… 
 

 
… och fyll i det uppmätta 
värdet i databladet. 
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8.0 – Flytta magnet 
 
  Flytta magnet till 

motsvarande sida 

 
 

 

  
För att kunna mäta linje 3 
& 4 skall magneten nu 
flyttas till motsvarande 
punkt på andra sidan. 
 
(Se inringad information 
på databladet nedan) 
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9.0 – Mät Linje 3 (Kryssmått) 
 
  Kontroll linje 3 

 
 

 

  
Lokalisera mätpunkt för 
linje 3 med hjälp av 
informationen på 
databladet. 
 
(Se inringad information 
på databladet nedan) 
 
 
 
 
 

 
Centrera hylsa till 
mätpunkt. 
Läs av mätvärdet… 
 

 
… och fyll i det uppmätta 
värdet i databladet. 
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10.0 – Mät Linje 4 (Längd)  
 
  Kontroll linje 4 

 
 

 

  
Lokalisera mätpunkt för 
linje 4 med hjälp av 
informationen på 
databladet. 
 
(Se inringad information 
på databladet nedan) 
 
 
 
 
 

 
Centrera hylsa till 
mätpunkt. 
Läs av mätvärdet… 
 

 
… och fyll i det uppmätta 
värdet i databladet. 
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11.0 – Jämförande av höjder (Linje 1 &  4) 
 
  Höjd för linje 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Lösgör höjdröret för att 
justera mätarmen upp 
eller ned tills bubblan i 
libellen är centrerad. 
Lås höjdröret genom att 
vrida skalan framåt. 
 

 
Höjdvärde linje 1 
(Här: 166 mm) 
 
Flytta över magneten för 
att kontrollera höjd på 
linje 4. 
 
Höjd för linje 4 
 

 
Justera eventuellt upp 
eller ned för att centrera 
bubblan i libellen. 
 

 
Läs av höjd (Här: 167 
mm) och jämför med 
höjden från linje 1 (166 
mm). 
 
Differens = 1mm 
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12.0 – Utskrift 
 
  Arbetsordern sparas 

 
 
 

 
En förhandgranskning av utskriften 

  
Arbetsordern sparas i 
mjukvaran automatiskt för 
framtiden. 
 
 

 
Man kan även skriva ut 
en rapport genom att 
klicka på Skrivar-ikonen. 
 
 

 
Här finns också möjlighet 
att fortsätta till fler 
mätsituationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information om 
programvaran och hur 
man skapar och hanterar 
datablad klicka HÄR >> 
 
… eller gå till www.jne.se 
och klicka er fram till 
Allvis Light. Välj 
”Demonstration 
mjukvaran” 

 
 

http://www.jne.se/se/products/demo.php?swf=/media/demo/Allvis_Light_demo_int-en.swf
http://www.jne.se/
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