řada
ZDL700

Digitální nivelační přístroj
V GeoMaxu chápeme, že všichni zákazníci potřebují
při výškovém měření rychlé a přesné výsledky,
samozřejmě v kombinaci se snadným ovládáním
přístroje. Z tohoto důvodu najdete v naší nabídce

digitální nivelační přístroj, který je vhodný jak pro
geodety, tak pro stavaře. Geomax ZDL700
umožňuje vykonávat výšková měření jednoduše a
spolehlivě, při vynikajícím poměru ceny a výkonu.
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Works when you do

Digitálně = přesně + rychle + snadno
RYCHLE, SNADNO, BEZ CHYB
Velmi krátká doba měření (méně než 3 vteřiny),
se snadným spuštěním procesu měření a ukládání
dat stiskem jediného tlačítka, zajišťuje velmi
rychlý a časově úsporný pracovní postup.
Automatické odečítání hodnot na lati s čárovým
kódem a možnost ukládání dat do vnitřní paměti
zcela eliminují výskyt chyb při výškovém měření.

PŘESNĚ
Opakované testy potvrdily vynikající přesnost
digitálního nivelačního přístroje ZDL700, která je
vyjádřena hodnotou ±0,7 mm na 1 km
oboustranného nivelačního pořadu. Díky tomu je
ZDL700 ideální přístroj nejen běžné výškové
měření, ale i pro pravidelné sledování výškových
deformací v zájmových lokalitách.

KALKULAČKA NENÍ NUTNÁ
Bohatý vnitřní program, který umožňuje okamžitý
výpočet převýšení od výchozí výšky, vytyčování
výškových úrovní, možnost měření s převrácenou
nivelační latí (stropy) atd. a také široké možnosti
nastavení způsobů měření zajišťují, že veškeré
výpočty probíhají automaticky ihned po změření.
Kalkulačku a ani papír a tužku na výpočty již
nebudete potřebovat.

VÝKONNÁ VNITŘNÍ PAMĚŤ
Jako další vylepšení byla do digitálního nivelačního
přístroje ZDL700 integrována paměť pro uložení až
2000 záznamů. Další funkce, jako je například
možnost přepínání mezi ručním a automatickým
číslováním bodů, zvyšují nejen vaši flexibilitu, ale
umožňují také snadnou dokumentaci vaší práce.

KONSTRUKCE ODOLNÁ VŮČI
NÁRAZŮM I VODĚ
Produkty GeoMax konstruovány vždy tak, aby
obstály i v těch nejobtížnějších pracovních
podmínkách. Nivelační přístroj Geomax ZDL700
má odolnost IP55 (IEC 60529) a je chráněn proti
proudům vody přicházejícími ze všech směrů.
Patentovaný magnetický tlumič automatického
kompenzátoru zajišťuje vysokou odolnost a
přesnost přístroje.

ZA KAŽDÝCH PODMÍNEK
Kvalitní a osvědčená konstrukce optické soustavy
nivelačního přístroje, v kombinaci s moderními
algoritmy pro zpracování signálu, zajišťuje
bezproblémový provoz za všech podmínek,
včetně měření za slabého osvětlení, nebo naopak
při silném slunečním svitu. I v tunelu, v naprosté
tmě, postačí jen malá svítilna, abyste mohli
pokračovat v měření.

PŘENOSY DAT
Data zaznamenaná do vnitřní paměti přístroje
lze po připojení ZDL700 k počítači nebo
notebooku jednoduše přenést. Přenos dat je
bezproblémový a snadný. Okamžitý přenos dat
do notebooku nebo ručního PDA vám navíc
poskytuje další stupeň flexibility při okamžitém
zpracovávání vašich měření přímo v terénu.

Přesnost

Komunikace

výšková přesnost

±0.7 mm/km

vnitřní paměť

2000 záznamů

délková přesnost

D < 10 m, 1,0 mm
D ≥ 10 m, 0,001 x D

rozhraní

RS232

Pracovní podmínky

Parametry
maximální dosah

105 m

minimální dosah

2m

rychlost měření

< 3 sec.

minimální osvětlení

20 Lux

nejmenší zorné pole

≥ 50 %

pracovní teplota
skladovací teplota

-10° C ~ +50° C
-40° C ~ +70° C

odolnost

IP55

Hmotnost
hmotnost včetně baterie

< 2.5 kg

Zobrazení jednotek
nejmenší dílek (výška)

0,1 mm

Zdroj

nejmenší dílek (délka)

1 mm

4 x LR6 1800mAh
AA 1,5V 2300mAh

14 hodin měření
16 hodin měření

Dalekohled
zvětšení

24 x

Kompenzátor
rozsah

± 10’

přesnost urovnání

± 0,35”
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