
Łatwa komunikacja 
• Pamięć USB 
• Szybki i łatwy transfer danych
• Technologia Plug & Play 

Wyświetlacz LED 
• Największy ekran 8 liniowy
• Najwyższa rozdzielczość w 

swojej klasie
• Graficzne wskazówki dla 

użytkownika

Wydajność, Wytrzymałość
• Zasięg 400 m bez lustra 
• Współosiowy, widoczny 

promień lasera
• Szczelna wytrzymała 

obudowa

Tachimetr Manualny
Zoom20 Pro Seria 
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Zoom20 Pro Seria

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.com
info@geomax-positioning.com

W GeoMax rozumiemy, że pracujesz w wymagających warunkach i oczekujesz jak naj-
lepszej relacji cena-wydajność bez uszczerbku na jakości. Dlatego tworzymy produkty, 
które  “pracują gdy ty pracujesz”. 
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Pomiar kątów
Dokładność  2” (0.6 mgon), 3” (0.9 mgon), 

5” (1.5 mgon), 7” (2 mgon), 
Dokładność 
wyświetlania

1” (0.1 mgon) 

Metoda Absolutna, ciągła, diametryczna.
Kompensacja Czteroosiowa

Pomiar odległości
Pomiar na lustro  3500 m / 2 mm + 2 ppm
Bez lustrowy 2 mm + 2 ppm
Rozmiar plamki 
lasera

8 x 20 mm**

Interfejs
Klawiatura Klawiatura alfanumeryczna 
Ekran Wysoka rozdzielczość (280 x 160 

pikseli) 
8 linii x 30 znaków, podświetlany

Pamięć wewnętrzna Pamięć wewnętrzna 50000 punktów 
Interfejs USB, szeregowe, zasilanie
Pamięć wymienna Pamięć USB

Zasilanie
Bateria wewnetrzna wyjmowalna, Li-Ion 4.4 Ah, 7.4V
Czas pracy 36 godzin (ciągły pomiar kątów) 

9 godzin (ciągły pomiar odległości 
co 30s)

Cechy fizyczne
Waga 5.1 kg (z baterią i spodarką)
Zakres temperatur – 30°C to 50°C***
Klasa odporności Ip55 pyło- i wodoszczelny
Wilgotność 95%, bez kondensacji

ZOOM20 PRO 
accXess

Pomiar odległości na  
lustro

ZOOM20 PRO
accXess2 

Pomiar odległości na 
lustro i 250 m bez lustra*

ZOOM20 PRO
accXess4

Pomiar odległości na 
lustro i 400m bez lustra*

GeoMax Zoom 20 Pro jest wyposażony w zabez-
pieczony przed warunkami atmosferycznymi port 
USB, który pozwala na szybki, wygodny i nie-
zawodny transfer danych między tachimetrem i 
komputerem, nawet do innych tachimetrów. 

Bardzo duży, wysokiej rozdzielczości ekran oraz 
łatwy w użyciu graficzny interfejs sprawia, że 
prace geodezyjne w terenie stają się prostsze niż 
kiedykolwiek wcześniej.

System operacyjny
Windows® Embedded CE

Pionownik laserowy
Typ Laser, regulowana jasność
Dokładność 1,5 mm dla 1,5 m wysokości 

instrumentu

* Optymalne warunki, na szarą kartę Kodak (odbijalność 90%)
** Przy odległości 50 m 
*** Opcja, przetestowana wersja Polar, standardowo -20°C do 50°C 
Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

accXess 
Technologia EDM

do 400 m 
Bez lustrowy

Czteroosiowa 
kompensacja

Wysoka 
rozdzielczość 
ekranu

Łatwe i Wydajne 
oprogramowanie 

onboard
Pionownik 
laserowy

Polar 
opcja -30°C

USB 
Pamięć

Zdejmowany 
uchwyt

Wspólosiowy 
widzialny 
promień lasera

Wysokiej jakości  
optyka

Transfer danych 
USB & RS232 
USB & RS232

Dalmierz (tryb na lustro): Laser klasy 1 zgodnie z normami IEC 
60825-1 oraz EN 60825-1;  Pion laserowy: Laser klasy 2 zgodnie z 
normami IEC 60825-1 oraz EN 60825-1 
Dalmierz (tryb bezlustrowy accXess™): Laser klasy 3R zgodnie 
z normami IEC 60825-1 oraz EN 60825-1

Copyright GeoMax AG. 

Ilustracje, opisy i dane techniczne 
nie są wiążące i mogą ulec zmianie. 
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