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 راهنمای خرید تراز لیزری

مان خرید تراز های کاشی کاری الزم است تا بدانید، این دستگاه ها در دو دسته دستی  در ز

و لیزری دسته بندی می شوند. ترازهای لیزری به راحتی خط صاف را نشان داده و می  

 .توانند برای مدت زمان طوالنی فعالیت نمایند

م دهید، می بایست  اگر بخواهید در پروژه خود ترازها را به صورت افقی و عمودی انجا

 .تراز لیزر خطی را خرید کنید

گیری است که به  ، تراز لیزری جز آن دسته از ابزارهای اندازه  لیزری تراز خرید راهنمای

توان عملیات تراز کردن اجسام را بدون کمک گرفتن از نخ یا سیم در  وسیله آن می

 .ترین زمان ممکن انجام دادکوتاه

گیر علوم طراحی و معماری، استفاده از ابزارآالت قدیمی  شمامروزه با توجه به رشد چ 

های جدیدتر چون: تراز کردن، ایجاد و  نظیر: شاقول و… منسوخ شده و از روش

های ساختمانی  ها یا عمود بر سطوح مختلف جهت انجام فعالیتگیری دقیق شیباندازه

 .کننداستفاده می

گیری موجود در بازار بوده که به وسیله آن اندازهترین ابزار ، جدیدترین و دقیقلیزری تراز

توان عملیات تراز را در زمان بسیار کوتاه و بدون هیچگونه خطایی، انجام داد. همین  می

 .شودهای مختلف ساختمانی و صنعتی میعامل باعث افزایش بازده در حین فعالیت

 دستگاه تراز کاشی 

دستگاه تراز کاشی همانگونه که از نام آن مشخص می باشد، قادر است تا هم سطح بودن  

کاشی و سرامیک ها را بررسی نماید. البته دستگاه های موجود در بازار به صورت دستی  

 .یا لیزری می باشند
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نمونه های لیزری دارای دقت باالیی هستند. به کمک این دستگاه ها دیگر نیاز به بند کشی  

 .در زمان کاشی کاری نیست

 بهترین تراز برای کاشی کاری

در حوزه کاشی کاری، تراز بندی از اهمیت باالیی برخوردار است. از همین رو شما می  

 .توانید از دستگاه های مخصوص استفاده نمایید

اگر دقت برای شما دارای اهمیت است، می توانید نمونه های لیزری را خریداری کنید.  

که لیزر ها عملکرد خوبی داشته باشند باید از الگوهای افقی و عمودی مناسب برای این

 .استفاده نمایند

 قیمت تراز لیزری کاشی کاری

قیمت ترازهای لیزری به نسبت ترازهای دستی بیشتر است. عموما از این موارد برای  

واع متفاوتی  محیط های بزرگ استفاده می شود. نمونه های لیزری موجود در بازار دارای ان 

 .هستند

در بین دستگاه های لیزری نمونه های چرخشی از همه موارد گران تر هستند. قیمت این  

 .میلیون تومان می باشد 1لیزر ها بیش از 

 تراز لیزری تام مکتپ 

تراز لیزری یکی از وسایل کاربردی می باشد که اغلب بناکارها از آن استفاده می نمایند.  

 .های لیزر برای بررسی هم راستا بودن کاشی ها استفاده می نمایند  این تراز ها از اشعه

با توجه به اینکه دقت ترازهای فوق بسیار زیاد است لذا بناهایی که به ظرافت و تمیزی کار  

 .خود اهمیت می دهند، از این گزینه ها بهره می برند
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آشنا   لیزری تراز های مختلفکند تا با اقسام مدله شما کمک میب  اینترنتی خرید راهنمای

تواند برای انجام فعالیت مورد نظر شما  شده و بررسی نمایید که استفاده از کدام نوع می

 .مناسب باشد

توانید فرآیند تهیه آن را بدون  دستگاه بوده که می خرید راهنمای بعد از مطالعه کامل

 .هیچگونه نگرانی، طی نمایید

 تراز لیزری دید در روز 

تراز های لیزری دارای ویژگی های متفاوتی می باشند. برخی از آنها دارای قابلیت دید در 

ردی  روز هستند که می توانند خط لیزر را با برد خوب نمایش دهند. این موارد بسیار کارب

 .هستند

البته باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که این موارد در زمانی که تراز به خوبی  

 .انجام نشود، آالرم می دهد

 گیری  اندازه ابزار انواع  خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با انواع تراز لیزری

عملکرد تمامی ترازهای لیزری موجود در بازار یکسان نبوده و به همین خاطر است که قبل  

آید. فاکتورهای  بررسی نمایید که استفاده از کدام مدل بیشتر به کارتان می  از انتخاب آنها باید

 .گذارندزیادی وجود داشته که بر فرآیند خرید ترازهای لیزری تاثیر می

تواند در  گیری میاما قبل از هر چیز بهتر است بدانید که استفاده از کدام نوع ابزار اندازه

آشنایی بیشتر شما عزیزان در ادامه مطلب به انواع  کار شما تاثیر مثبتی بگذارد. جهت 

 :اشاره شده است لیزری تراز های مختلفمدل

https://greenlist.ir/
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 ترازهای لیزری خودتراز )ثابت(  .1

جهت فعالیت نیاز است که بر روی مکان مشخصی قرار گیرد تا   لیزری تراز این مدل

 .دستگاه به طور خودکار نور لیزر را بر سطح مورد نظر بتاباند

ثابت بوده که جهت اندازه گیری عملیات مربوط به   لیزری تراز نام دیگر این دستگاه تراز،

 .تراز حتما باید بر روی سطح مشخص و ثابت قرار گیرد

درجه مختلف اختالف سطح برخوردار بوده که در صورت قرار   5ها از  هاین مدل دستگا

کند تا کاربر را نسبت به  گرفتن بر روی سطح نادرست، دستگاه شروع به چشمک زدن می

 :های زیر هستندهای لیزری خودتراز شامل مدل این موضوع آگاه سازد. دستگاه

دستگاه کاربر قادر است که  با استفاده از این: درجه 180 خط دو لیزری دستگاه •

از دو خط لیزر در راستای افقی و عمودی به صورت جداگانه یا همزمان استفاده 

کاری،  های مربوط به سنگنماید. این دستگاه جهت انجام عملیات تراز در فعالیت

 .بسیار کاربردی و مناسب است

ر را در سه این دستگاه قادر است تا نور لیز: درجه 360 خط سه لیزری دستگاه •

درجه بر روی سطوح مورد نظر بتاباند. استفاده از   360جهت مختلف به صورت 

درجه در مواقعی که نیاز به عملیات تراز در سه سطح   360این مدل تراز سه خط 

 .مختلف نسبت به یکدیگر بوده، گزینه مناسبی است

ر موجود  در بازا تراز مدل دیگری از این مدل: سرامیک و  کاشی لیزری دستگاه •

شود. این  بوده که جهت انجام عملیات تراز کاشی و سرامیک از آن استفاده می

دستگاه پس از قرار گرفتن بر روی کاشی و سرامیک، تراز بودن آنها را از 

 .دهدمختلف نشان می هایقسمت

های دیگر،  این مدل دستگاه در مقایسه با مدل: )چرخشی( روتاری لیزری دستگاه •

ای داشته و از دقت عمل بیشتری هم برخوردار است. جهت شروع  هعملکرد پیچید

کار نیاز است که حتما آن را بر روی سه پایه تنظیم کرده تا از طریق موتور  

 .، انجام دهد(Y و X) چرخشی بتواند عملیات تراز سطوح را حول محور مختصات
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بسیار کوچک بوده و تنها جهت انجام   تراز طراحی این مدل: جیبی لیزری دستگاه •

شود. البته ناگفته  عملیات تراز برای کارهای روتین و معمولی از آن استفاده می

های دیگر از قیمت  نماند که این دستگاه، حمل آسانی داشته و در مقایسه با مدل

 .تری هم برخوردار استارزان

زری موجود در بازار مدل  ترین ترازهای لی از ابتدایی: اینقطه لیزری دستگاه •

ای بوده که از چندین نقطه مقابل هم و با زاویه عمود بر هم تشکیل شده است.  نقطه

های معمولی نظیر: نصب  این مدل دستگاه جهت انجام عملیات تراز در فعالیت

 .کلید، پریز و موارد دیگر، بسیار مناسب است

 تراز لیزری مدل دستی .2

بوده و کاربر با استفاده از ترازهای حبابی موجود بر    این مدل دستگاه به صورت دستی

 .کندروی بدنه آن، اقدام به تراز کردن سطوح مختلف می

گیر بوده  استفاده از این دستگاه در مقایسه با مدل قبلی، جهت انجام عملیات تراز بسیار وقت

 .و تنها کافی است که با یک ضربه کوچک از حالت اولیه خود خارج شود

ین معایب استفاده از این مدل تراز مدل دستی، خطای محاسباتی آن بوده و تنها در  مهمتر 

هایی که نیاز به یک خط صاف جهت اجرا و نصب دکوراسیون بوده، مورد استفاده فعالیت

 .گیردقرار می

 معایب تراز لیزری رونیکس

ستفاده می شود.  رونیکس یکی از دستگاه های تراز بندی می باشد که امروزه از آن بسیار ا

گزینه های این برند دقت باالیی دارند اما برای اینکه بتوانید از این دستگاه به خوبی استفاده 

 .نمایید الزم است تا از ابتدا آن را به درستی تنظیم کنید

این کار نیز دشوار می باشد و نیاز به مهارت دارد. از همین رو باید حتما دفترچه راهنما را 

 .مطالعه کنید
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 نکات مهم و تاثیرگذار در خرید و قیمت تراز لیزری

 های مختلف تراز لیزری مدل •

های مختلفی هستند  همانطور که در جمالت پیشین اشاره کردیم، تراز های لیزری شامل مدل

توانید، مدلی که متناسب با فعالیت شما بوده را جهت  های هر کدام میکه با مطالعه ویژگی

 .خرید انتخاب نمایید

 قابلیت خود تراز بودن دستگاه •

گرفتن در مکان مشخص به طور   قابلیت خود تراز باعث شده که دستگاه پس از قرار

 .کندخودکار اقدام به تراز کردن سطوح از جهات مختلف می

این عامل از طرفی کیفیت کار شما را به هنگام فعالیت افزایش داده و همچنین باعث  

 .شودتر انجام شدن عملیات تراز میسریع

 کن برخورداری از کلید قفل •

ترازی با سطوح مختلف فراهم  بعد از عملیات هماین قابلیت، امکان قفل شدن دستگاه را 

 .کند تا دستگاه از حالت اولیه خود خارج نشودمی

 Rx-Ready برخورداری از کلید •

حتما در مورد این فاکتور مهم از فروشنده مورد نظر،   لیزری ترازهای هنگام خرید

 .اطالعات کسب نمایید

شود که بتوانید عملیات تراز  فراهم می این قابلیت برای شما Rx-Ready با فعال کردن کلید

 .های طوالنی انجام دهیدسطوح مختلف را حتی برای مسافت
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 امکانات جانبی تراز لیزری •

هنگام تهیه این دستگاه توجه نمایید که آیا مدل مورد نظر از امکاناتی نظیر: کیف حمل، پایه  

جهت قرارگیری بر روی زمین، عینک محافظ جهت محافظت از چشمان شما هنگام فعالیت،  

 .برخوردار است یا خیر

لیت خود  باالتری را متناسب با فعا  هر چقدر امکانات جانبی دستگاه بیشتر باشد و یا مدل

 .هم افزایش خواهد یافت لیزری تراز  قیمت انتخاب کنید،

 کالس تراز لیزری  •

های  توانند برای سالمتی داشته باشند به کالستراز های لیزری بر اساس خطراتی که می

 .بندی می شوندمختلفی تقسیم

های خطرناک بوده و برای سالمتی  ، فاقد اشعه1بندی کالس  ترازهای لیزری در دسته

 .کنندکاربران مشکلی ایجاد نمی

های باالتر به دلیل پرتوهای خطرناکی که دارند،  بندی کالساما ترازهای لیزری در دسته

 .روندتهدید جدی برای سالمتی چشم به شمار می

ها به شدت پیشنهاد  به همین دلیل استفاده از عینک محافظ به هنگام کار با این مدل دستگاه

 .شودمی

 


