
Jednoduché pripojenie
• USB kľúč
• Rýchly prenos údajov
• Plug and Play technológia

Výkon a odolnosť
• 250 m dĺžky bez hranola
• Laserové cieľenie
• Vodotesný odolný kryt

Multifunkčná klávesnica
• Priamy prístup k aplikáciám
• Rýchla navigácia
• Brilantná čitateľnosť

Manuálna totálna stanica
Zipp10 Pro Séria 
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Zipp10 Pro Séria

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.com
info@geomax-positioning.com

Zipp10 Pro je vaša ekonomická voľba, keď je cena rovnako dôležitá ako výkon.
Poskytuje bezproblémový prenos údajov cez USB kľúč, meranie dĺžok bez hranola
a kompletnú sadu aplikácií. Najlepší pomer cena/výkon.
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Uhlové meranie

Presnosť 2”, 5”
Minimálne čítanie           1”, 5”, 10”
Metóda Absolútny, spojitý, diametrálny

Kompenzátor Dvojosí

Meranie dĺžok

Na hranol 3,000 m / 2 mm + 2 ppm
Bez hranola 250 m / 3 mm + 2 ppm
Laserová stopa 8 x 20 mm**

Rozhranie

Klávesnica Alfanumerická

Dispej Vysoké rozlíšenie (160 x 96 bodov), 
6 riadkov x 20 znakov, podsvietený

Ukladanie údajov Interná pamäť, 64 MB
Rozhranie USB
Vymeniteľná pamäť    USB kľúč

Vyberateľná Li-Ion 4.4 
Výdrž batérie 9 hodín

Fyzické špecifikácie

Hmotnosť 5.3 kg***
Pracovná teplota – 20°C to 50°C
Odolnosť IP54 voči vode a prachu

Vlhkosť 95 %, nekondenzujúca

Zipp10 Pro Meranie vzdialenosti na 
reflektor

Zipp10 R Pro Meranie vzdialenosti na reflektor 
a 250m bez reflektora *

Kompletná totálna stanica

Vďaka svojmu dosahu merania dĺžok 250m bez 

hranola, presnosti meranie uhlov 2” a 5”, veľkej 

jasnej obrazovke a jednoduchým aplikáciám je 

Zipp10 Pro ideálna pre všetky geodetické a 

stavebné úlohy.

Zipp10 Pro ponúka jednoduchú výmenu všetkých 

vašich údajov a súborov cez USB kľúč. Prenos dát 

medzi rôznymi totálnymi stanicami alebo 

kanceláriou je teraz jednoduchší ako kedykoľvek 

predtým a oslobodzuje vás od potreby používania 

špeciálneho PC softvéru na prenos údajov. 

Zipp10 Pro – “kvalita za rozumnú cenu”.

Operačný systém

Windows® Embedded CE

Olovnica

Typ Viditeľný laserový bod

Presnosť 1.5 mm pri 1.5 m výške prístroja

* Optimálne podmienky na Kodak Gray kartu s 90% odrazivosťou

** Na vzdialenosť 50 m
*** bez batérie a podložky

Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Meranie dĺžok 
bez hranola 

do 250 m

Dvojosí 
kompenzátor 
zaisťuje 
najvyššiu uhlovú 
presnosť

Dlhý dosah na 
hranol 3000m

ergonomická 
alfanumerická 
klávesnica 
pre rýchle 
ovládanie a 
vkladanie dát

Integrovaná 
laserová 
olovnica pre 
jednoduchú 
centráciu

Vyberateľná 
lítium-iónová 
batéria

USB 
kľúč

odnímateľné madlo

Súosový 
viditeľný 
laserový lúč

IP54 prachu a 
vode odolné

Diametrálne 
uholové 
čítanie

Diaľkomer (režim s hranolom): trieda laseru 1 podľa IEC 

60825-1 resp. EN 60825-1. Laserová olovnica: trieda laseru 2 

podľa IEC 60825-1 resp. EN 60825-1. Diaľkomer (režim bez 

hranola): trieda laseru 3R podľa IEC 60825-1 resp. EN 

60825-1.

Napájanie

Typ

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR GEOMAX

VILLA s.r.o. 
www.villa.sk
0905 661 256

Ing. Marcel Sedláček
email: villa@villa.sk
V I L L A s.r.o.
Bajkalská 10/B, 821 08 Bratislava
GPS súradnice: 48.160153, 17.14153

Autorské práva GeoMax AG.
Ilustrácie, popisy a technické 
špecifikácie nie sú záväzné a 
môžu sa zmeniť.
1214/813679 sk


