Zoom70

Tachimetr Robotyczny
Z tachimetrem obsługiwanym przez jedną osobę
możesz znacząco zwiększyć swoją efektywność.
Wsparcie w codziennych pracach zapewnią Ci
dalmierz elektroniczny accXXess z technologią
śledzenia Track i docelowywania AiM oraz funkcja
odnajdywania lustra przy pomocy sygnału GPS.
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Works when you do

Zaawansowana technologia
Jednoosobowy tachimetr robotyczny

Oprogramowanie X-PAD

GeoTRAil: Wyposażony w interfejs Bluetooth
Zoom70 zamienia się w tachimetr możliwy do
obsługi
przez
jedną
osobę.
Wspiera
zaawansowaną technologię wyszukiwania lustra
na podstawie sygnału GPS z kontrolera
umieszczonego przy tyczce z lustrem. Zbędne w
tym przypadku stają się aktywne lustra, które są
drogie i wymagają dodatkowego zasilania.
Zoom70 nie sprawi zatem, że Twoja tyczka
będzie ciężka i nieporęczna w codziennym
użytkowaniu – doskonały w każdych warunkach.

X-PAD ULTIMATE jest dedykowanym
oprogramowaniem do sprzętu marki GeoMax. Jest
dostępne w dwóch wersjach specjalnie skrojonych
do potrzeb użytkownika:

TRack: Kolejny element systemu STReAM360
jest funkcją śledzenia.; Zoom70 stale szuka
Twojego lustra. Raz uchwycony cel pozostaje
precyzyjnie śledzony nawet gdy szybko się
porusza.

Gamę oprogramowania uzupełnia X-PAD FUSION
– bogato wyposażone oprogramowanie biurowe
wspierające pracę na chmurach punktów. X-PAD
FUSION obsługuje dane z urządzeń GeoMax i
jednocześnie urządzeń innych firm, co eliminuje
konieczność konwersji i ryzyko utraty danych.

AiM: Tachimetr Zoom70 celuje dokładnie w
środek pryzmatu bez konieczności spoglądania w
lunetę. Wykonane w ten sposób pomiary cechuje
rzetelność i wysoka powtarzalność.

·
·

X-PAD ULTIMATE SURVEY dla geodetów
X-PAD ULTIMATE BUILD dla budowlańców

Bliska współpraca z użytkownikami z całego świata
pozwala na bieżące odpowiadanie na ich potrzeby
przez aktualizacje.

Wysoka wydajność
X-MOTION™

Nowy Zoom70 wyposażony jest w hybrydowe
serwomotory XMOTION, które działają lepiej niż
tradycyjne. Zoom70 z łatwością śledzi cel
poruszający się 90 km/h w odległości 100m.

Pełna elastyczność
GeoMax Zoom70 wspiera wszystkie obecne
systemy
komunikacji.
Wbudowany
moduł
Bluetooth pozwala na pracę na krótkich celowych
rzędu dziesiątek metrów. Moduł Bluetooth
dalekiego zasięgu pozwala na pracę przy
celowych ponad 500m.

Zoom70 spełnia
wszystkie Twoje
potrzeby terenowe!

NavLight ™

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

Zasięg

5 m do 150 m

Dokładność

5 cm na 100 m

Dokładność
wyświetlania

0.1” (0.1 mgon)

Metoda

Absolutna, ciągła, diametryczna

Komunikacja

Kompensacja

Czteroosiowa

Dokładność

Klawiatura
Ekran

Luneta
Powiększenie

30x

Pomiar odległości - na pryzmat
Zasięg/Dokładność/
Czas pomiaru

Tryb standardowy:
3500 m/1 mm + 1.5 ppm/typ. 0.8 sec*
Tryb Long:
>10,000 m / 5 mm+2 ppm / typ. 2.5 sec

Pamięć
Złącza

pełna, alfanumeryczna; 35 klawiszy;
podświetlana; druga opcjonalna
VGA 640x480 kolorowy, dotykowy,
Podświetlenie LED
1 GB pamięci wewnętrznej;
karta SD, pendrive
szeregowe, USB, wew. Bluetooth,

rączka Bluetooth dalekiego zasięgu,
zewnętrzne zasilanie
System operacyjny

Microsoft

®

Windows

®

CE 6.0

Specyfikacja techniczna
Pomiar odległości - bezpryzmatowy

Waga

5.0 - 5.3 (bez baterii i spodarki)

Zasięg

accXess5 / accXXess10
500 m / 1000 m

Temperatura pracy/
Przechowywania

-20° C do 50° C /
-40° C do 70° C

Dokładność

2 mm + 2 ppm**

Norma szczelności

IP55 na pył i wodę

Czas pomiaru

Typ. 3 sec

Wilgotność

95% bez kondensacji

Rozmiar plamki
lasera

8x20 mm at 50 m

Zasilanie
Wewnętrzna bateria

Robotyczność
Technologia

Serwomotory hybrydowe

GeoTRAil - wyszukiwanie lustra na podstawie sygnału GPS
Prędkość

50 g/sec

TRack - automatyczne śledzenie pryzmatu
Zasięg

800m na pryzmat okrągły

Prędkość śledzenia

90km/h na 100m

AiM - automatyczne docelowywanie
Zasięg

1000m na pryzmat okrągły

Dokładność
pozioma/pionowa

1”

Technologia

Przetwarzanie obrazu

Dalmierz (tryb reflektora): Laser klasy 1 zgodnie z normą IEC 60825-1.
EN 60825-1; Pion laserowy: Klasa lasera 2 zgodnie z normą IEC
60825-1. EN 60825-1; Dalmierz (tryb reflektora): Klasa lasera 3R
zgodnie z IEC 60825-1. EN 60825-1.

Li-Ion 4.4Ah/7.4V wymienna

Czas pracy na baterii 7-10 h***

Pion laserowy
Typ

laserowy o regulowanej jasności

Dokładność

1,5 mm na 1,5 m wysokości instrumentu

* Tryb szybki;
** > 500 m: 4 mm + 2 ppm;
*** Pojedynczy pomiar co 30 sekund w temperaturze 25 ° C, czas baterii może
być krótszy w zależności od warunków.
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