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 Tachimetr manualny Zoom10 
 
Zoom10 to pierwszy krok , aby zapoznać się z rodziną 

tachimetrów serii Zoom, która oferuje pełny wachlarz 

produktów od najprostszych po najbardziej 

zaawansowane. Zoom10 to ekonomiczny wybór, kiedy 

liczy się nie tylko cena ,ale również wydajność. 

Tachimetr współpracuje z system XPad Android, posiada 

2-osiowy kompensator, bezlustrowy pomiar i pełen 

zestaw aplikacji. Te korzyści zapewniają jak najlepszy 

stosunek wydajności do ceny.

 

Zoom10 jest najbardziej wydajnym, prostym i niedrogim

tachimetrem manulanym spośród wszystkich

podstawowych TPS w ofercie Geomax, ponieważ posiada

łatwe w obsłudze oprogramowanie.Produkt ten idealnie

nadaje się dla geodetów budowlanych.

 
 

Zalety
• Bezprzewodowa technologia Bluetooth sprawia, że   Zoom10 jest kompatybilny

     z systemem Android X-PAD                                                
• Wiele opcji przesyłania danych, w tym za pomocą karty SD i portu Micro-USB
• Regulacja podświetlenia ekranu i klawiatury zapewnia komfort pracy  w 

każdych warunkach
• Dwuosiowy kompensator zapewnia automatyczną eliminacjię błędów i   
     dokładność kompensacji 
• Pamięć wewnętrzna pozwala zapisać do 20 000 punktów w formacie ASCII
• Intuicyjne oprogramowanie onboard zgodne z serią tachimetrów Zoom

 
 

Dane techniczne

• Dokładność pomiaru kąta : 2"
• Odległość pomiaru na lustro : 3000m
• Odległość pomiaru bez lustorwego: 350m
• Czas pomiaru :1.5s
• Powiększenie : 30x
• Kompensator 2-osiowy
• Komunikacja : RS232, SD Card, micro USB, Bluetooth
• Pamięć wewnętrzna do 20 000 punktów
• Format danych : ASCII
• Wyświetlacz : czarno-biały, 280 x 160 pikseli
• Pion : laserowy o 4 stopniach jasności
• Akumulator : Li-Ion
• Czas pracy : 16 godzin
• Temperatura pracy : -20°C do +50°C

 • Temperatura przechowywanai : -40°C do +70°C

 



Seria Zoom10
 

2 szt x bateria do tachimetru serii Zoom10
1 szt x ładowarka do baterii
1 szt x pojemnik transportowy
1 szt x pojemnik transportowy

Copyright GeoMax AG. 

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą 

ulec zmianie.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do 

ich odpowiednich właścicieli.  
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ZESTAW ZAWIERA

1 szt x 
1 szt x 

ZESTAW ZAWIERA

Statyw drewniany  wys. ~165cm zaciski śruby [opcja klamry]
Lustro geodezyjne st. pryzmatu "0" typ Leica
Mini-pryzmat realizacyjny HDmini104 + kpl mini tyczek 4 x 30cm
Mini-pryzmat realizacyjny ZMP101 Geomax + kpl. mini-tyczek 4 x 30cm

OPCJONALNE AKCESORIA

Powyższe zestawienie stanowi przykład podstawowej konfiguracji. 

Możliwa jest jego zmiana wg indywidualnych potrzeb i preferencji klienta.

Tyczka pod lustro geodezyjne wys. 2.15m
Tyczka pod lustro geodezyjne wys. 2.50m
Tyczka pod lustro geodezyjne wys. 3.60m
Tyczka pod lustro geodezyjne wys. 5.00m


