Potrubní laser

Geomax Zeta 125

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
• rychlé urovnání
• automatické zacílení na terč
• kompenzace příčné osy

NAPROSTÁ ODOLNOST

VYSOKÁ UŽITNÁ
HODNOTA

• bohatý výběr příslušenství
• výkonný dálkový ovladač
• od průměru potrubí 125 mm

ZETA125

• nejvyšší stupeň ochrany - IP68
• celokovová schránka
• konstruován pro dlouhodobé
používání

Řada Zeta125
Osvědčená konstrukce, odolný design, snadné ovládání, užitečné funkce - to je výčet jen některých vlastností,
které vám i za těch nejtěžších vnějších podmínek umožní bezproblémovou práci s tímto potrubním laserem.

I do malých průměrů
Potrubní laser Zeta125 je
konstruován tak, aby jej
bylo možné použít i do
potrubí malých průměrů.
Jeho štíhlá konstrukce je
vhodná již pro potrubí o
průměru 125 mm. Pro větší
průměry lze využít snadno
odnímatelné nožky.

125 mm
5”

150mm
6”

200 mm
8”

ZETA125

rozsah samourovnání
rozsah nastavení
zadávání hodnoty sklonu
nejmenší dílek sklonu
horizontální rozsah
přesnost paprsku
kompenzace teploty
příčné urovnání
svislá rovina

250 mm
10”

ZETA125S
+45 % až -15%
+40 % až -10%
číselné

0.001 %
6 m ve vzdálenosti 30 m

±5 mm na 100 m (± 1/16” at 100’) ; ± 10 arc sec.; ± .005%
1” (oblouková) na 1 °C

ruční

automatické cílení
zarovnání

laserový paprsek; výkon, laserová třída
odolnost vůči vodě a prachu
zdroj
pracovní doba
závit pro upevnění na stativ
pracovní teplota
rozměry a hmotnost
pracovní dosah
úhel detekce
rychlost rotace
rozsah vyhledávání

automatické (6°)

x

ü

x

ü

x

ü

viditelný červený laserový paprsek; 635nm; < 5mW, třída 3R
IP68

Nabíjecí lithium-iontová baterie
110/230 V AC konvertor (nabíjení a práce současně); napájecí kabel 12 V
40 hodin na baterii Li-Ion
5/8 ”

od +50 °C po -20 °C

305 x 105 x 113 mm; 2.07 kg
>300 m

20° (12 m na 30 m
1250 ot./min

úzký režim 1,5 m na 30 m
široký režim 3,2 m na 30 m

DÁLKOVÝ OVLADAČ

dosah při ovládání
bateriové články
rozměry

190 m před přístrojem, 7,6 m zpoza přístroje
3x článek typ AA (alkaline)
119 x 60 x 30 mm
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Společnost Geomax nabízí komplexní portfolio špičkových
řešení v oboru měřících přístrojů a softwaru pro stavebnictví,
strojírenství, krajinotvorbu a geodézii.
Přístroje značky Geomax jsou známé pro svoji vysokou
technologickou vyspělost, odolnost, spolehlivost, robustní
konstrukci, velmi snadné použití a také pro vynikající poměr
ceny a výkonu jednotlivých zařízení. Prodejní a servisní síť má
více než 100 poboček a pokrývá všechny kontinenty.
Více na: www.geopen.cz, www.geomax-positioning.com

tel.: 545 210 121
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