Funcționează atunci când trebuie

Nivelă digitală GeoMax
Seria ZDL700

GeoMax
Despre noi
Geomax este o companie activă pe plan internațional care dezvoltă, produce și distribuie instrumente topografice de înaltă calitate. Vă punem la
dispoziție un portofoliu complet de instrumente integrate pentru industria
de construcții, topografie și cartografiere. Ne adresăm atât utilizatorilor
profesionişti, cât şi celor ocazionali, oferindu-le stații totale, receptoare
GPS/GNSS, softuri, nivele cu laser, nivele optice și digitale, și accesorii,
care sunt uşor de folosit şi extrem de productive.
GeoMax face parte din Hexagon, un grup de tehnologie globală, cu o
poziţie fermă pe piaţa tehnologiilor de măsurare, iar acest lucru îi oferă
acces la cele mai noi facilităţi de dezvoltare şi de producţie din Europa,
America şi Asia. Tehnologia noastră este suşinută de o reţea amplă de
vânzări şi de service, acoperind toate continentele şi peste 100 de
sucursale. Prin această reţea de distribuţie şi de service în continuă
dezvoltare, produsele noastre sunt disponibile în întreaga lume, oferind
un remarcabil raport preţ-performanţă.
La GeoMax, scopul nostru este să vă oferim calitatea şi funcţionalitatea de
care aveţi nevoie în munca dvs. zilnică. Înlăturând opțiunile inutile, avem
posibilitatea de a vă livra produse care „funcţionează atunci când trebuie"
- indiferent de vreme, locaţie sau sarcină. Dispuneţi de un raport preţperformanţă indispensabil pentru a avea succes în mediul dvs. de afaceri,
plin cu dificultăţi.

Digital = Simplu + Precis + Rapid
La GeoMax ținem cont de nevoia dvs. de rezultate precise şi un aparat uşor de utilizat, în
combinaţie cu o operare rapidă. Din acest motiv, am introdus nivela digitală ZDL700 în lumea topografiei şi a construcțiilor. Acum, puteți „digitaliza" toate lucrările de nivelmet, cu un
produs care oferă un raport incredibil preţ-performanţă şi „Funcţionează atunci când trebuie!”.
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Ușor de folosit, Precis, Rapid

Rapid, simplu şi fără erori

Seria ZDL700
Accesorii şi specificaţii tehnice
Stadie din fibră de sticlă

miniu, împărţită în 4 secţiuni;

Trepied precis

de înaltă precizie

deviație standard de 2 mm/

şi uşor

Pentru măsurători de precizie

km dublu de nivelment; faţă:

Deoarece lucrările de precizie

vă oferim stadia de 3 m din

cod verso: gradaţie (766163).

necesită accesorii de calitate,

fibră de sticlă;deviație stan-

vă

dard de 0,7 mm per km dublu

originale din gama GeoMax

de nivelment; faţă: cod, verso:

pentru a atinge precizie maxi-

gradaţie (766162).

mă în orice lucrare. (765603,

recomandăm

765604).
Stadie telescopică standard
Pentru toate lucrările de nivelment
vă oferim stadia de 5 m din alu-

Precizie
Precizie înălțime
Precizie distanță

± 0,7 mm/km
D < 10 m, 10 mm | D ≥ 10 m, 0,001 x D

Sisteme
Distanţa maximă
Distanţa minimă
Viteza unei măsurători
Condiţii de luminozitate minimă
Câmp vizual minim

105 m
2m
< 3sec.
20 Lux
≥ 50 %

Ecran
Rezoluţie minimă
Rezoluţie minimă

0,1 mm
1 mm

(Înălț.)
(Dist.)

Lunetă
Mărire

24 x

Compensator
Interval
Precizie

± 10’
± 0,35”

Comunicare
Memorie internă
Interfaţă

2.000 de măsurători
RS232

Condiţii de mediu
Temp. de operare / depozitare
Protecţie la praf şi apă

-10° C ~ +50° C / -40° C ~ +70° C
În conformitate cu IP55

Greutate
Greutate, inclusiv baterie

< 2,5 kg

Baterie
Celule AA (4XLR6 / AA 1,5V)
1800mAh / 2300mAh

14 /16 ore de masurători în flux continuu
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