ZIPP02

GeoMax Digitális Teodolit
Zipp02

Closing
the gap

Zipp

Zipp02

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

megvilágított szálkereszt

erõs fém fogantyú

tölthetõ
NiMH akku &
tartalék alkáli
elem tartó

nagyítás: 30 x

por & víz
t ûrés , IP54

nagy
LCD háttérfénnyel
variálható kijelzési módok
függõzés
lézerfénnyel

A vertikális kompenzátorral és 2” szögméréssel a Zipp02 elérhetõ áron és egyszerûen biztosítja Önnek azt a pontosságot, amellyel a legigényesebb munkát
is sikeresen elvégezheti. Különbözõ ki-

vertikális
kompenzátor

jelzési módok, horizontális szögérték be-

kétoldali kijelzõ
energiatakarékos

Zipp02 – Kompromisszumok nélkül

gyors felállás
egyszerû kzelés

állítás, megkötés, egyszerû szorzószálas
távmérés, és könnyû kezelés mindössze
hat nyomógombbal.
A jól látható lézersugaras függõvel minden
eddiginél gyorsabban és pontosabban

2” szögmérés

állhat pontra. A Zipp02 lesz az Ön legmegfelelõbb eszköze, amikor szögeket, irá-

akku töltöttség
kijelzés

nyokat vagy lejtést kell ellenõriznie,

Szögmérés (Hz, V)
Pontosság
Kijelzés élessége
Kijelzés egysége

2”
1” / 5 ”
DEG (360° 00’ 00”), GON (400), MIL (6400), V / %

Távcsõ
Nagyítás
Objektív átmérõje
Minimum fókusz távolság
Távmérõszálak szorzóállandója

30x
45 mm
1.35 m
100/0

Kompenzátor
Rendszer
Mûködési tartomány

Automatikus vertikális kompenzátor, Ki/Be kapcsolható
± 3’

Mûködés
Kijelzõ
Nyomógombok

Mindkét oldalon, nagy karakterekkel, LCD háttérfénnyel
6 db

Lézer függ õ
Típus
Pontosság

Látható fényû
1.5 méteren 1.5 mm

Környezeti feltételek
Mûködési hõmérséklet
Por-, és víztûrõ képesség

-20° C ~ +50° C
IP54 szabványnak megfelelõ

Súly
Mûszertalppal és akkumulátorral együtt
Energia ellátás
Tápegység típusa
Mûködési idõtartam lézerfüggõ használatával

4.5 kg
Tölthetõ NiMH, vagy alkáli elem
36 óra

Laser plummet: Laser class 1 in accordance with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1
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Dolgozik, amikor kell...

vagy közelre szinteznie.

