
 

GeoMax mérőállomás 
Zoom35 Pro család 
 

 
 
 

 

Kiváló accXess10 EDM 
• 1000 m felületre 
• 10000 m Prismára 
• Tűhegynyi lézerfény 
 

 

Színes érintőképernyő 
• 3.5″ Q-VGA kijelző 
• Gyors navgálás a menükben 
• Brilliáns láthatóság 
 

 

Easy Connectivity 
• USB Memory Stick 
• Bluetooth® kapcsolat 
• Plug ’n Play technológia 
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Zoom35 Pro család 
Az 1000 méteres prizma nélküli hatótávolság és a brilliáns látatóságú színes érintőkép-
ernyő új minőségi osztályt jelent a manuális mérőállomások között. A Zoom35 Pro akár 1” 
szögmérési pontossággal, Bluetooth kapcsolattal és USB csatlakozással rendelkezik. 
 

 
 
accXess10 
EDM technonógia 
1000 m hatótávol-
ság felületre 
 
Magas minőségű 
edzett optika 
 
 
USB Memory 
Stick 
 
Nagy méretű 
Q-VGA színes 
érintőképernyő 
 
 
Lézer-vetítő 

 
Levehető fogantyú

Beépített  Bluetooth®

Coaxiális látható
lézerfény

Négy-tengelyű
kompentátor

Polar Option – 30°C

USB & RS232
csatlakozás

Egyszerű és hatékony 
szoftverek

A Zoom35 Pro kiváló accXess10 technológiájú 

lézertávmérője egy intelligens megoldás, mely 

lehetővé teszi a nagy sebességet és a legmagasabb 

pontosságot, akát extrém távolságon. A nagy 

méretű színes érintőképernyő, a Bluetooth 

kapcsolat, az USB csatlakozás, a teljes 

programkínálat és a nagy hatótávolságú prizma 

nélküli távmérés együtt, egy nagyon hatékony, 

megbízható műkjaezkozt eredményez – Biztosan 

dolgozik, ha kell!  

 

 Zoom35 Pro 
 accXess10 

Nagy hatótávolságú távmérés 
prizmára és felületre  
- 1000 m felületre* 

Szögmérés 

Pontosság 1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon)  
3” (0.9 mgon), 5” (1.5 mgon) 

Kijelzés élessége 1” (0.1 mgon) 

Módszer Abszolút, folyamatos, diametriális  

Kompenzátor Négy-tengelyű 

Távmérés 

Prizmára 3,500 m / 2 mm + 2 ppm 

Long range üzem. 10,000 m / 5 mm + 2 ppm 

Mérési idő 1 s ** 

Prizma nélküli mód > 1,000 m / 3 mm + 2 ppm*** 

Lézerfény mérete 8 x 20 mm**** 

Környezeti paraméterek 

Súly 5.1 kg (akku és műszertalp) 

Működési hőm. – 30°C to 50°C***** 

Védelmi osztály IP54 dust- and waterproof 

Páratartalom 95 %, non-condensing 

 

 

 
Distance meter (Reflector Mode): Laser class 1 in 
accordance with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; 
Laser plummet: Laser class 2 in accordance with 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1, Distance meter 

(Reflectorless Mode accXess™): Laser class 3R in 
accordance with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1 

Interfész 

Billentyűzet Teljes alfa-numerikus 

Kijelző 3.5” Q-VGA színes érintőképernyő
(320 x 240 pixel), 10 sor x 30 
karakter, fűtött, megvilágított 

Adatrögzítés Belső memória 10000 pont 
(mérési adatok, koordináták, 
kódok) 

Csatolók USB, Soros & Külső akku 

Cserélhető memória  USB memory stick 

Bluetooth® Class 1 

Energia ellátás 
Belső akku Cserélhető Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V 

Működési idő 36 óra (folyamatos szögmérés), 
9 óra (30 másodpercenkénti 
folyamatos távméres) 

Lézer-vetítő 

Típus Lézer pont, szabályozható fény 

Pontosság 1.5 mm 1.5 m műszermagasság 

Operációs rendszer 

Windows® Embedded CE  

 
* Optimális feltételek között Koday Grey Card (90 % reflectivity) 
** IR-Quick mód, *** > 500 m: 4 mm + 2 ppm 
**** 50 m távolságon 
***** Opcionális polar verzió, standard – 20°C to 50°C 

All trademarks and trade names are those of their respective 
owner

 

 

Copyright GeoMax AG. 

Illustrations, descriptions and 
technical specifcations are not 
binding and may change. 
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GeoMax AG  
Info@geomax-positioning.com 
www.geomax-positioning.com w
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