Geomax
Zoom50

Mechanická totální stanice

Barevná dotyková obrazovka
• velká Q-VGA obrazovka 3.5″
• zcela ostrý a čistý obraz
• velmi rychlé a snadné ovládání

Výkonný accXess10 EDM

• 1,000 m bez hranolu
• nejvyšší spolehlivost a přesnost
• laserová stopa malých rozměrů

Špičkový software

• intuitivní ovládání v češtině
• obsahuje i pokročilé úlohy a funkce
• ochrana PowerLock
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Geomax Zoom50
Pokud potřebujete nejvyšší výkon za všech okolností a i v těch nejnáročnějších podmínkách, je
pro vás řada GeoMax Zoom50 jednoznačnou a ideální volbou.

PowerLock ochrana proti
neoprávněnému
použití
verze Polar pro
práci při teplotách
až –30 °C

technologie
accXess EDM
s dosahem
1000 m bez
hranolu

GeoMax Advanced
intuitivní software

sousosý viditelný
laserový paprsek

16 hodin práce na
nabitou baterii

čtyřnásobná
kompenzace os

USB/RS232
rozhraní

laserová
olovnice

velká Q-VGA
barevná dotyková
obrazovka

ustanovky
SecureLock
vestavěný
Bluetooth®

port pro USB
flash disk

Zoom50
accXess5

bezhranolová totální stanice s dosahem
měření vzdáleností 500 m bez hranolu*

Zoom50
accXess10

dosah Ultra long-range na hranol a
dosahem měření vzdáleností 1000 m
bez hranolu*

Totální stanice řady Zoom50 jsou vybaveny
inteligentní dálkoměrnou jednotkou
s osvědčenou technologií accXess a proto
disponují vynikajícím dosahem, vysokou
rychlostí a nejvyšší přesností i za náročných
podmínek.
Pro ovládání obslužného programu se využívá
barevná dotyková obrazovka, pod kterou jsou
umístěny čtyři funkční klávesy a alfanumerická
klávesnice. Software je plně lokalizován do
češtiny a umožňuje bezproblémové měření a
vytyčování v terénu. Přenosy dat lze realizovat
prostřednictvím portů USB a RS 232. Přístroj
má i vestavěnou technologií Bluetooth®.
Nový ochranný mechanismus PowerLock
zabraňuje použití přístroje neoprávněnými
osobami.

ROZHRANÍ
klávesnice

alfanumerická, oboustranná (vol.)

obrazovka

3.5” Quarter-VGA barevná dotyková
obrazovka (320x240 pixelů), 8 řádků
x 30 znaků, podsvícená, vyhřívaná

ukládání dat

vnitřní paměť, 50 000 bodů

přesnost

1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon),
5” (1.5 mgon)

porty

USB, sériový a externí napájení

vyjímatelná paměť

USB flash disk

nejmenší dílek

0.1” / 0.1 mgon

bluetooth

třída 1

metoda

absolutní, spojité, oboustranné čtení

kompenzace

čtyřnásobná

ÚHLOVÉ MĚŘENÍ

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ
hranol

3 500 m/2 mm + 2 ppm

Ultra long-range

10 000 m/5 mm + 2 ppm

ZDROJ
vnitřní baterie

dobíjitelná, odnímatelná, typ Li-Ion

provozní
doba ******

36 h (úhlové měření), 16 h (kompletní
měření každých 30 vt.)

OLOVNICE
typ

laserová, nastavitelný jas

bezhranolové
měření

>500m accXess5
>1000m accXess10
2mm + 2ppm***

přesnost

1,5 mm při výšce přístroje 1,5 m

laserová stopa

8 x 20 mm****

Microsoft®

typická doba měření 1 s **

SPECIFIKACE

OPERAČNÍ SYSTÉM
Windows embedded CE

* optimální podmínky pro Kodak Grey Card (odrazivost 90%)

hmotnost

5.1 kg (vč. baterie a trojnožky)

pracovní teplota

–30 °C až +50 °C *****

odolnost

IP55 vodě a prachu odolné

vlhkost

95 %, nekondenzující

Dálkoměr (hranolový režim): Laserová tř. 1 v souladu s IEC 60825-1/EN 60825-1;
Laserová olovnice: Laserová tř. 2 v souladu s IEC 60825-1/EN 60825-1,
Dálkoměr (režim accXess): Laserová třída 3R v souladu s IEC 60825-1/EN 60825-1

** režim IR-Quick
*** >500m: 4 mm + 2 ppm
**** ve vzdálenosti 50 m
***** testovaná verze Polar, standardně –20 °C až +50 °C
****** provozní doba baterie může být kratší v závislosti na podmínkách.
Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky
příslušných vlastníků.
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