Mikro robotizuota matavimo sistema

Zoom3D Serija

"PLUG AND PLAY" VALDYMAS
• Paprastas konfigūravimas
• Automatinio išsigulsčiavimo funkcija
• Galinga 7'' Windows planšelė

VIDAUS DARBŲ PARTNERIS
• Ypatingai tikslūs 3D matavimai
• Patogi ir paprasta programinė įranga
• Pilnas programinis paketas ir
paprastas duomenų eksportavimas

ZOOM3D

MIKRO ROBOTIZUOTA SISTEMA
• Taikinio atpažinimo technologija
• Automatino atpažinimo ir sekimo
funkcija
• Idealus sprendimas nedidelėms
statybų aikštelėms

Zoom3D Serija
Zoom3D serijos matavimo sistema yra paprasta ir greita, skirta vidaus ir lauko matavimo užduotims atlikti.
Papildę komplektaciją iki novatoriško ir patogaus naudoti robotizuoto elektroninio tacheometro: galėsite tiesiog
pastati ir įjungti, o Zoom3D išmatuos bei nužymės vietovėje bet kokį projekto ar plano tašką.
PAPRASTAS IR PILNAS PAKETAS APLIKACIJŲ
Be paprasto konfigūravimo bei automatinio niveliavimo
funkcijos, Zoom3D turi 'plug-and-play valdymą', kuris
pagreitina kasdieninių matavimo užduočių atlikimą.
Ypatingai paprasta naudoti programinė įranga, turi
platų matavimo funkcionalumą: matavimai,
nužymėjimas ar net vandentiekio taškai. Niveliacija gali
būti atliekama dar greičiau ir paprasčiau, o galutiniai
rezultatai - eksportuojami daugeliu žinomų formatų.

Wi-Fi® ir
IR spind.
ryšys

Būsenos diodai

Lazerinis
atstumo
matuoklis

Kamera

Tvirtas
dizainas

Lauko darbams - mikro robotizuotas sprendimas,
aprūpinas automatine taikinių atpažinimo
technologija, kuri automatiškai atpažįsta ir seka
taikinį, palengvina matavimo ir nužymėjimo užduotis
nedidelėse statybų aikštelėse.

Automatinis
išsigulsčiavimas

VALDYMAS

KAMPAMATIS
Matavimo kampas

Horizontalus 360°; vertikalus 250°

Mygtukai

Tikslumas

5˝, atitinka 1.2 mm @ 50 m

Jungtys

LAZERINIS ATSTUMO MATUOKLIS
Tipas

Bendraašis, matomas raudonas lazeris

Matavimo diapazonas

0.5 - 50 m

Lazerio klasė

2

Lazerio tipas

650nm; < 1mW

Kabelis

USB: Micro-B USB ir tipas A; WLAN

Bevielis ryšys

50m atstumu **

Vidinė baterija

30 m: ~9 mm ×15mm

NETIESIOGINIO MATAVIMO TIKSLUMAS (3D)
@10 m
Apytiksliai 1 mm

KOMUNIKAVIMAS

MAITINIMAS

Lazerio taško ø (atstumui) 10 m: ~7 mm ×7 mm

Kampo ir atstumo
kombinacija

1 įj. /išj. mygtukas
USB tipas B, elektros
energijos tiekimo agregatui

@30 m
2 mm

@50 m
4 mm

POSVYRIO SENSORIUS

Li-jonų baterija 14.4 V / 63 Wh

Išorinis

24 VDC / 2.5A, įkrovimo laikas 8 h

Darbo laikas

8h

FIZINIAI PARAMETRAI
Matmenys

Aukštis 215.5 mm, ø 186.6 mm

Svoris

2.8 kg
–10°C iki 50°C

Auto-išsigulsčiavimas

±3°

Darbinė temp.

Tikslumas

10˝, atitinka 2.5 mm @ 50 m

Saugojimo temp.

–25°C iki 70°C

Apsaugos klasė

IP54 (IEC 60529)

Tvirtinimas

5 ⁄ 8” sriegis

SKAITMENINĖ TAŠKO PAIEŠKA
Priartinimas, kai
matymo laukas (10 m)

1× / 3.40 m × 2.14 m
2× / 1.70 m × 1.07 m
4× / 0.85 m × 0.54 m
8× / 0.42 m × 0.27 m

GULSČIUKO NUSTATYMAS
Tikslumas

1°/mm

NUOTOLINIS VALDYMAS
Atstumas

50 m **

Ryšys

Infraraudonųjų spindulių (IR)

Baterija

1 AA, 1.5 V

*Tikslumas nurodytas prie 20°C; ** Priklausomai nuo aplinkos.
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GeoMax is an internationally active company based in
Europe that builds surveying and construction equipment
that works when you do.
A comprehensive portfolio of easy-to-use and highly
productive products at the best-price-to-performance ratio.
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