Zoom3D
MasterPlan

Měření ve 3D pro Android
3D robotické řešení s aplikací MasterPlan
Měření a vytyčování ve 3D ještě nikdy nebylo tak
jednoduché a rychlé. Díky velmi pohodlnému ovládání a
intuitivnímu softwaru X-PAD MasterPlan pro Android

budou výsledky vašeho měření v interiéru či exteriéru
dostupné okamžitě po ukončení práce, navíc s vysokou
spolehlivostí výsledků a skvělou přesností.
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Works when you do

Začínáme
se Zoom3D
Stačí pár základních úkonů a jste
připraveni měřit nebo vytyčovat.
Umístěte
robotický
laserový
dálkoměr Zoom3D na stabilní
vodorovnou podložku, nebo jej
upevněte na stativ. Zapněte jej.
Zoom3D se automaticky urovná.
Spusťte X-PAD MasterPlan ve svém
tabletu
či
jiném
přenostném
zařízení a připojte se k Zoom3D.
To je opravdu vše - okamžitě
můžete začít s prací.

Přesné cílení
a měření
zaručeno
Bez ohledu na to, zda právě
pracujete v šeru či za slunečného
dne, zda cílíte na viditelné či skryté
body, měříte na krátké i dlouhé
vzdálenosti (až do 50 m), aplikace
MasterPlan vám nabízí velký počet
inteligentních funkcí a postupů,
které umožní přesné zaměření na
zvolený cíl.
Pouhým jedním stiskem tlačítka se
zvolený bod zaměří a okamžitě se
objeví i na obrazovce.
Ideální pro pracovníky, kteří hledají
unikátní řešení, které jim umožní
pracovat
přesně,
snadno
a
především velmi rychle. X-PAD
MasterPlan je řešení, které zajistí
nejen vysokou přesnost výsledků,
ale pomáhá i zvýšit produktivitu a
efektivitu měřických postupů.
Na rozdíl od jiných nabídek na trhu
je
GeoMax
X-PAD
MasterPlan
inteligentní, snadno ovladatelný
systém,
který
je
naprosto
ideální pro práce v interiéru i
exteriéru.

Automatická
detekce hran
Přesné zaměření na roh nebo do
koutu
není
kvůli
světelným
podmínkám nebo rozdílné barvě
stěn snadná úloha.
Při používání X-PAD Masterplan se
není čeho obávat - bod na hraně je
přesně určen automatizovaným
postupem.

Plocha a objem
Zaměřte body v terénu a vytvořte z nich plochu.
Aplikace X-PAD MasterPlan umožňuje nejen
výpočet takové plochy, ale i výpočet objemu od
dané výšky či výškového bodu.

Vytyčování bez pomocníků
X-PAD MasterPlan obsahuje snadno pochopitelný a
zároveň výkonný nástroj pro vytyčování.
Navíc, povýšením vašeho standardního řešení na
robotické, ušetříte významně svůj čas.
Zoom3D má totiž vestavěnou technologii pro
automatické vyhledání a sledování terče, který je
umístěný na výtyčce.

Kontrolní měření
Zoom3D a X-PAD MasterPlan jsou ideální sestava
pro každodenní měření na stavbě. Vnitřní software
obsahuje kompletní sadu nástrojů pro kontrolu
vzdáleností, rovin a úhlů přímo na staveništi.
Pomocí měření na terč na výtyčce lze velmi snadno
vypočítat výškový rozdíl mezi měřeným bodem a
výchozím bodem nebo vztažnou rovinou.

Works when you do
Váš dokonalý partner
pro měření v interiéru

Automatické skenování
Je-li měřený tvar složitý nebo zakřivený, Zoom3D
umí automaticky v zadaných roztečích proměřit celý
prostor (řez nebo plocha) a tím získat přesnější a
detailnější zaměření daného prostoru.

Zobrazování vytyčovaných bodů
Pokud
potřebujete
vytýčit
jednotlivé
body,
pravidelnou obdélníkovou mřížku bodů, nebo již
připravený vzor, Zoom3D vás automaticky povede
celým postupem a požadované body zobrazí
laserovou stopou na vztažnou plochu.

Současné měření i vykreslování
Kreslicí nástroje v aplikaci X-PAD MasterPlan
umožňují vykreslovat a modelovat situaci ve 2D
nebo ve 3D přímo při měření. Výsledné měření lze
okamžitě a snadno exportovat formátu ASCII, nebo
ve formátu DXF (2D, 3D).

Zoom3D je jedinečné a
uživatelsky přívětivé zařízení
pro měření v interiéru. Po
zapnutí
dojde
k
jeho
automatickému urovnání a
vy můžete ihned začít měřit
či vytyčovat. Software nabízí
velmi širokou paletu funkcí,
které výrazně urychlí vaši
práci.
A
navíc,
okamžitě
po
ukončení
měření
lze
exportovat získaná data do
běžných datových formátů,
které můžete okamžitě dále
zpracovávat
standardním
způsobem ve svém CAD
programu.

Pokrytí
rozsah měření

Krabicová libela
vodorovně - 360 °

přesnost

1 °/mm

svisle - 250 °

Komunikace

Laserový dálkoměr
typ

koaxiální viditelný červený laser

rozsah měření

0.5 - 50 m

laserová třída

2

vlnová délka, výkon

650 nm; < 1mW

ø laserové stopy

10 m: ~7 mm x 7 mm
30 m: ~9 mm x 15 mm

polohová přesnost *

@10 m
~1 mm

úhlová přesnost *

5 ˝; odpovídá 1,2 mm na 50 m

@50 m
~4 mm

Kompenzátor
rozsah samourovnání

±3 °

přesnost

10 ˝, odpovídá 2,5 mm na 50 m

Obsluha
tlačítko zap/vyp

mechanická rozhraní

USB typ B, konektor napájení

Digitální hledáček

Více informací na:
geopen.cz
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dosah 50 m **

vnitřní baterie

Li-Ion baterie 14.4 V / 63 Wh

externí baterie

24 VDC / 2.5A, doba nabíjení 8h

pracovní doba

8 hodin

Další specifikace
rozměry

výška 215,5 mm; ø 186,6 mm

hmotnost

2,8 kg

provozní teplota

–10 °C až +50 °C

skladovací teplota

–25 °C až +70 °C

odolnost

IP54 (IEC 60529)

upevnění

závit 5⁄8 ”

Dálkový ovladač

ovládání

Zoom (zvětšení) /
zorné pole (v 10 m)

USB: Micro-B USB a type A; WLAN

bezdrátově

Zdroj

Přesnost měření
@30 m
~2 mm

kabel

m
m
m
m

dosah

50 m **

komunikace

infračervené spektrum (IR)

baterie

1x typ AA (1.5 V)

* přesnost při 20°C; ** v závislosti na prostředí.
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