Mérőállomás

Megfizethető Hatékonyság

Spectra Precision Hivatalos Kereskedő

FOCUS 2 Sorozatú
Mérőállomás
A Spectra Precision új FOCUS 2
mérőállomásai a pénztárca barát,
mechanikus mérőállomások közé
tartoznak, egyszerű kezelhetőségük
és a sokoldalú fedélzeti szoftver segít,
hogy a feladatok széles körében
példátlan teljesítményt érjenek el vele.

Főbb jellemzők
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■■

■■

■■
■■

■■

■■

2" és 5" szögpontosságú kivitel
Gyors (0,3mp) és pontos (2+2ppm)
távolságmérés
Nagytávolságú prizmás (4,000m) és
prizmanélküli (500m) mérés
Hosszú akkumulátor üzemidő
(akár 13h)
Nagy, jól olvasható grafikus kijelző
Kézreálló billentyűzet
- Közvetlen számbevitel
- Kényelmes szövegbevitel
- Egyedi funkciógombok
- Testre szabható felhasználói
gombok
Hatékony és praktikus fedélzeti
szoftver
Kétirányú adatkezelő szoftver
számítógépes kapcsolathoz.

Gyors és Pontos
Távolságmérés
A FOCUS 2, a maga 0,3 másodperces
távolságmérési idejével, a kategória
leggyorsabb mérőállomásai
közé tartozik. A gyors EDM-nek
köszönhetően a munka során rövidebb
idő alatt nagyobb terület mérhető fel.
Mindeközben a mérési pontosság
sem szenved csorbát: ± (2 + 2 ppm)
prizmával valamint, ± (3 + 2 ppm)
prizma nélküli üzemmódban.

Választható
szögpontosság
A mérőállomás 2" vagy 5"
szögpontossággal kapható, ennek
köszönhetően a földmérési és
építkezési munkák széles körében
alkalmas választás.

Megtérülő érték
A FOCUS 2 mérőállomás gazdaságos
döntés, ami kiforrott technológiával
éri el a terepi munkákhoz szükséges
hatékonyságot. A Spectra
Precision ideális választás, hiszen
a márka alapja a kényelem és a
megbízhatóság.

Nagy, jól látható grafikus
megjelenítő és kézreálló billentyűzet
A billentyűzet kézreálló és logikus elrendezése megkönnyíti a terepi munkát.
A FOCUS 2 mérőállomás különböző tematikus gombokkal rendelkezik (MENU,
MODE, USR, HOT és a 4 irányú navigáció), a gyakran változó beállítások,
munkamenet kezelő funkciók, adat megtekintés és szerkesztés könnyebb
eléréséhez; illetve gyorsabbá válik a leíró adatok (Gyors Kódok, Kódlisták és
Korábban megadott kódcsomagok) bevitele.
Egyedi funkciók rendelhetők a USR gombhoz, gyorsabb hozzáférést
biztosítva így a gyakran használt beállításokhoz. Mindkét különálló
mérőgomb (MSR1 és MSR2) alkalmas prizmával és anélkül végzett mérésre,
így akár egy gombnyomásra egyszerre használható mindkét mód.

Hasznos, beépítet szoftveres menük
Főmenü

Gyakran módosulnak a munka,
a koordináta geometria és az
adat átviteli funkciók beállításai,
míg az eszköz beállításai, mint
a mértékegység, adatformátum,
idő és dátum csak ritkán változnak.

Mérés Alapmenü

Az általános munkafolyamatok
(Beállás, Kitűzés, Külpontosság)
és a kapcsolódó funkciók
gyorsan és egyszerűen
elérhetők a mérés alapmenüből.

Egyszerűsített Kódbevitel

Többpontos hátrametszés

A műszer pozíciója és irányzása kiszámítható legalább két,
de legfeljebb 10 ismert pont alapján. A mérés elvégezhető
csak szög, szög és távolság mérés, illetve kétkezelős mérés
tetszőleges kombinálásával.

Kitűzés

Kitűzéshez megadhatunk kézzel
bevitt koordinátát vagy távolságszög értéket, vagy megadható egy
készülékben tárolt pont neve, kódja
vagy sugara.

Koordináta Geometriai
(Cogo) számítások

Különböző kódbeviteli módok a pontok leíró adatainak,
hatékony és kényelmes terepi rögzítéséhez. Ezek között
szerepel a közvetlen kódbevitel, a gyorskódok, a kódlista és a
csomag lista beállítása is.

A beépített Cogo funkcióval
inverzeket, pontokat számíthat ki
irányszög és távolság alapján, De
többek között területet és kerületet
is számol.

Testre szabható adatmegjelenítés

Hatékony Mérési Funkciók

Egyszerűen csak megnyomva a DSP gombot a mért
adatokat számos elrendezésben és képernyőn jeleníthetjük
meg. Vannak testre szabható mérési és kitűzési képernyők,
amelyeket a felhasználó tetszése szerint alakíthat.

Kétkezelős Mérés

A mindenkor rendelkezésre álló, nagyobb pontosságot
biztosító, kétkezelős méréssel nyersmérések és átlagolt
adatok is rögzíthetők.

Itt már megtalálható a kétpontos referencia vonal, a referencia
ív, a távoli távolság- és magasságmérés, függőleges és lejtős
síkok mérése és út kitűzése.

FOCUS 2 Műszaki Adatok

Távolságmérés

Hatótáv saját prizmákkal (jó körülmények )
■■ Egy prizmával: 2,5m és 4,000m között
■■ Prizma nélküli üzemmód 2: 500 m
- Legrövidebb méréstávolság: 1,0 m
Pontosság (precíz üzemmód) ISO 17123-4
■■ Prizmás: ± (2+2 ppm × D) mm
■■ Prizma nélküli 5: ± (3+2 ppm × D) mm
Mérési idő 3
■■ Részletes: 0,3 mp
■■ Normál: 0,2 mp
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Szögmérés

Pontosság (ISO17123-3 szerint)
■■ (vízszintes és függőleges):
2”/0,6 mgon 5”/1,5 mgon
■■ Beolvasó rendszer: Abszolút-jeladó
■■ Átmérő: 79 mm
■■ Vízszintes/Függőleges szög: Diametrális
Minimum hiba
■■ Szögérték: 1/5”
■■ Gon-ban: 0,2/1 mgon
■■ MIL6400 szabvány szerint: 0,005/0,02 mil

Távcső
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Kommunikáció
■■

■■

Tápellátás

Belső Ni-MH akkumulátor (x2)
■■ Kimeneti feszültség: 6 V egyenáram
■■ Üzemidő 4: kb. 13 óra
■■ Töltésidő
- Teljes feltöltés: 4 óra
■■

■■

■■

■■

■■
■■
■■

■■
■■

A mérés ideje változhat a méréstávolságtól és körülményektől
függően. Előzetes mérés esetén ez az idő néhány
másodperccel megnőhet.
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Akkumulátor élettartam 25 °C-on. A működési időtartam
lecsökkenhet alacsony hőmérsékleten, vagy ha az akkumulátor
már nem új.
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Pontosság 1,0 m-től 5,0 m-ig ± 8 mm

Ez a termék csak bizonyos értékesítőknél kapható!

Szintező libella
- Kör libella érzékenysége: 8’/2 mm
- Vízszintező érzékenysége: 30”/2mm
Optikai vetítő
- Kép: Egyenes állású
- Nagyítás: 3×
- Látószög: 5°
- Fókusztávolság: 0,3 m — ∞
I. és II. kezelő kijelzője: grafikus LCD
háttérvilágítással, 160 x 90 pixel felbontás
Pont memória: 10 000 rögzítés
Méretek
- (Szél. x Mélys. x Mag.):
160mm x 150mm x 340mm
Súly (kb.): 5,1 kg
Akkumulátor: 0,2 kg
Hordtáska: 3,2 kg

Környezet ellenállóság
■■

■■

Dőlésszög érzékelő
■■

A mérés távolsága változhat a célpontoktól és a mérési
körülményektől függően
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Általános műszaki leírás

■■

Csatorna hossz: 154 mm
Kép: Egyenes állású
Nagyítás: 30x
Tényleges objektív átmérő: 45 mm
EDM átmérő: 50 mm
Látószög: 1°30’
Felbontóképesség: 3”
Legkisebb fókusztávolság: 1,0 m
Lézercélzó: koaxiális, látható vörös lézer

Kommunikációs portok: 1 db. Soros port
(9-tűs; RS-232C)
Adatkezelés: SD kártya, Mini—USB

Jó körülmények (jó láthatóság, árnyas, alkony, földalatti,
alacsony környező megvilágítás).
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Típus: Dupla tengely
Módszer: folyékony-elektromos érzékelő
Kompenzáció határértéke: ± 3,0’
■■

Működési hőmérséklet:
-20 °C — +50 °C
Légköri zavar korrekció
- Hőmérsékleti határértékek:
-40 °C — +60 °C
- Légnyomás:
400 mmHg — 999 mmHg/
533 hPa — 1,332 hPa
Por- és vízvédelem: IP55

GPSCOM Kft.
1135 Budapest
Frangepán utca 84/B
Magyarország
Telefon: +36-1-336-3040
Email: info@gpscom.hu
Web: http://gpscom.hu
Spectra Precision Hivatalos Kereskedő
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