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• GeoMax X-PAD
• GeoMax FieldGenius
• Carlson SurvCE

Seria
Zoom40

Stație Totală Manuală
Seria WinCE® 

Flexibilitate în alegerea softului Complet echipat
• Ecran Q-VGA de 3.5“
• Memorie internă de 2GB
• 500m, măsurare fără prismă

©2017 Hexagon AB și/sau filialele și afiliații săi.
 Toate drepturile rezervate.

Sistem de operare Windows CE
• Platformă WinCE
• Compatibilitate cu alte softuri
• Control de la distanță

Vizitați pagina noastră web pentru a găsi distribuitorul dvs. local: geomax-positioning.ro
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Zoom40 - Seria WinCE®

Operați, salvați și procesați conform preferințelor dvs. Atunci când contează flexibilitatea softului, 
seria Zoom40 este alegerea potrivită.

Flexibilitatea  de  a  rula  programele  X-PAD, 
FieldGenius sau Carlson SurvCE sau orice alt 
software instalat pe Zoom40, culoarea grafică 
si rezoluția mare a ecranului tactil, vă permit 
să  lucrați  în  modul  cel  mai  potrivit  nevoilor 
dvs.    

SISTEM DE OPERARE
Microsoft® Windows CE

MĂSURARE UNGHI
Precizie 2” (0,6 mgon), 5” (1,5 mgon)

Rezoluție ecran 0,1” / 0,1 mgon

Metodă Absolută, continuă, diametrală

Compensare Pe patru axe

ALIMENTARE
Baterie internă Li-Ion detașabilă
Timp de operare*** 36 h (unghi continuu), 10 h (măsurători

continue la fiecare 30 s)

CENTRARE
Tip Punct laser, luminozitate reglabilă
Precizie 1,5 mm la înălț. de 1,5 m a instrumentului

Dimens. memorie Internă; 2 GB
Interfață USB
Memorie detașabilă     Memorie USB
Bluetooth Dispozitiv Clasa 2

MĂSURARE DISTANȚĂ
Cu prismă 3.500 m / 2 mm + 2 ppm
Fără prismă 500m / 2 mm + 2 ppm
Amprentă 8 x 20 mm**

Măsurători de distanţe cu prismă şi 500 
m fără prismă*

SPECIFICAȚII FIZICE
Greutate 6,12 kg (incl. baterie și ambază)
Temp. de operare de la –         20°C până la 50°C***
Clasă de protecție IP54, rezistent la apă și praf
Umiditate 95 %, anti-condens

Imaginile, descrierile şi specificaţiile tehnice 
nu sunt definitive şi pot fi modificate. 

Toate mărcile înregistrate și denumirile comerciale aparțin posesorilor de drept.

* Condiţii optime pentru Koday Grey Card (90 % reflexie)
** La o distanță de 50 m  
*** la 25°C. Durata de funcționare a bateriei poate fi mai scurtă, în funcție de condiții. 

Măsurare distanță (Cu prismă): Laser clasa 1 în conformitate cu IEC 60825-1 resp. 
EN 60825-1; Centrare laser :  Laser clasa 2 în conformitate cu IEC 60825-1 resp. EN 
60825-1, 
Măsurare distanță (Mod neXus, fără prismă): Laser clasa 3R în conformitate cu 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

INTERFAȚĂ
Tastatură Alfanumerică, dual face (opț.)
Ecran Ecran color tactil Q-VGA de 3.5”

(320x240 pixeli), 10 linii x 30 
caractere, autoîncălzire, iluminat

integrat

Centrare laser

Unități
“SecureLock”

Compensare pe
 patru axe

Memorie
USB

Memorie 
internă 2 GB

Sistem de 
operare
WinCE®  

Software
X-PAD/ 
FieldGenius
/SurvCE  

Temp. de 
funcționare de la 
-20°C până la +50°C
 

Ecran color tactil, 
cu rezoluție mare

 Tehnologie
EDM neXus

Măsurători fără 
prismă până la 500 m 

Rază laser
vizibilă

 
Bluetooth®

Combinată  cu  capacitatea  de  a  măsura 
distanțe  lungi  cu  precizie  ridicată,  puteți  fi 
sigur  că  Zoom40  „funcționează  atunci  când 
trebuie”.

Informații suplimentare: 
geomax-positioning.ro


