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GeoMax Digitális Teodolit
Zipp02 



Szögmérés (Hz, V)
Pontosság                                                                                           2”
Kijelzés élessége      1” / 5 ”
Kijelzés egysége DEG (360° 00’ 00”), GON (400), MIL (6400), V / %

Távcsõ
Nagyítás      30x
Objektív átmérõje     45 mm
Minimum fókusz távolság 1.35 m 
Távmérõszálak szorzóállandója 100/0

Kompenzátor
Rendszer Automatikus vertikális kompenzátor, Ki/Be kapcsolható 
Mûködési tartomány     ± 3’

Mûködés
Kijelzõ Mindkét oldalon, nagy karakterekkel, LCD háttérfénnyel
Nyomógombok     6 db

Lézer függõ
Típus      Látható fényû
Pontosság 1.5 méteren 1.5 mm

Környezeti feltételek
Mûködési hõmérséklet -20° C ~ +50° C
Por-, és víztûrõ képesség IP54 szabványnak megfelelõ
Súly
Mûszertalppal és akkumulátorral együtt 4.5 kg

Energia ellátás
Tápegység típusa            Tölthetõ NiMH, vagy alkáli elem
Mûködési idõtartam lézerfüggõ használatával 36 óra

Laser plummet: Laser class 1 in accordance with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Copyright GeoMax AG. Illustrations, descriptions and 
technical specifcations are not binding and may change. 
Printed in Switzerland / 09.2010 / 783256en

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

All trademarks and trade names are those of their respective owners.
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Zipp02 – Kompromisszumok nélkül

A vertikális kompenzátorral és 2” szög-

méréssel a Zipp02 elérhetõ áron és egy-
szerûen biztosítja Önnek azt a pontos-

ságot, amellyel a legigényesebb munkát 

is sikeresen elvégezheti. Különbözõ ki-

jelzési módok, horizontális szögérték be-

állítás, megkötés, egyszerû szorzószálas

távmérés, és könnyû kezelés mindössze

hat nyomógombbal.

A jól látható lézersugaras függõvel minden
eddiginél gyorsabban és pontosabban

állhat pontra. A Zipp02 lesz az Ön leg- 

megfelelõbb eszköze, amikor szögeket, irá-

nyokat vagy lejtést kell ellenõriznie,

vagy közelre szinteznie. 

Zipp02
Minden építési munkához, amely nagy pontosságú szögmérést igényel, a Zipp02
ideális megoldás. Gazdaságos, könnyen kezelhetõ – “Dolgozik, amikor kell...”.
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