Zoom10
Zoom10

Ekonomická totální stanice
Konstruováno pro každodenní práci
Totální stanice Zoom10 má již ve své standardní
konfiguraci alfanumerickou klávesnici a přehledný
displej v obou polohách, což umožňuje snadné a
bezproblémové ovládání při měření či vytyčování.

Snadné ovládání i práce s daty
Vestavěný software s ovládáním v angličtině
umožňuje měření a vytyčování v souřadnicích a
nabízí i základní výpočetní úlohy. Pro přenosy dat
lze použít USB port nebo standardní SD kartu.

Přesné měření a dlouhý dosah
Zoom10 má dvojosý kompenzátor a úhlovou
přesnost 2". Dosah měření vzdáleností bez
hranolu 350 m a na jeden hranol 3000 m.

Dostupná cena
Totální stanice Geomax Zoom10 je cenově
dostupnou investicí, která se díky skvělému
poměru cena/výkon vrátí ve velmi krátkém čase.
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Úhlové měření
2” (0.6 mgon)

Přesnost

Měření vzdáleností
bez hranolu

350 m

Kodak White
bez hranolu

≥350 m

odrazný štítek

800 m

na jeden hranol

3000 m

na tři hranoly

6000 m

Dalekohled
zvětšení

30x

zorné pole

1°20′ (2,3 m ve 100 m)

nejkratší
zaostření

1,5 m

záměrný kříž

podsvětlený

Ovládání a obsluha
klávesnice

oboustranná alfanumerická
klávesnice s podsvětlením

displej

podsvícený černobílý displej s možností
nastavení kontrastu
grafika: 280 x 160 pixelů
znaky: 6 řádků x 25 znaků

ukládání dat

vnitřní paměť 1 GB, vyjímatelná
SD karta a USB flash disk

ovládání

vestavěný software

Kompenzátor
typ

dvojosý

přesnost

1″

Přenosy dat
rozhraní

RS232, SD karta, USB port micro
USB, Bluetooth®

vnitřní
paměť

cca 20 000 záznamů

formát dat

ASCII

Specifikace
pracovní teplota
skladovací teplota

-20 °C až 50 °C
-40 °C až 70 °C

odolnost

IP54 vodě a prachu odolné

Zdroj

Olovnice
typ

laserová, nastavitelný jas

přesnost

1 mm při výšce přístroje 1,5 m

vnitřní baterie

dobíjitelná, odnímatelná, Li-Ion3 Ah/7,4 V

provozní doba

10-16 h

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE
Výchozí a základní prioritou společnosti
GeoMax Positioning je vyrábět a dodávat
zákazníkům takové systémy a zařízení,
které svým uživatelům poskytnou po celou
dobu životnosti přístroje jistotu přesných a
spolehlivých výsledků měření.
Vaše spokojenost je pro nás nejdůležitější.

Značka Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG
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 (bezhranolový režim): Laserová třída 3R v souladu s IEC 60825-1/EN
60825-1
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