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•  Dokładność pomiaru kątów: od 1” do 5”
•  Legendarna optyka Zeissa
•  Bezlustrowy pomiar odległości
   do 800 metrów
•  Cichy i niezawodny napęd StepDrive
•  Szybkie odnajdywanie pryzmatu –       
   technologia GeoLock GPS
•  Bardzo wysoka prędkość obrotu
   (90°/s)
•  Intuicyjne oprogramowanie Survey Pro
•  Nawet 12 godzin pracy na jednym
   zestawie baterii
•  Możliwość wykonywania pomiarów
   zintegrowanych z odbiornikiem GNSS

Spectra Precision FOCUS 35 to seria 
ultranowoczesnych, zmotoryzowanych 
tachimetrów, zapewniających najwyższą 
wydajność pomiarów. FOCUS 35 potrafi 
samodzielnie zastąpić obserwatora, 
pozwalając na pełną kontrolę instrumentu 
z poziomu tyczki z pryzmatem i rejestrorem.



FOCUS 35 jest dostępny w trzech wersjach
zmotoryzowania:

W tej wersji tachimetr posiada możliwość automatycznego
ustawienia koła poziomego i pionowego np. przy tyczeniu obiektów. 
Rozwiązanie to doskonale sprawdza się również podczas 
wieloseryjnych pomiarów kątów. Dzięki serwomotorom FOCUS 35 
może wykonać dowolną ilość repetycji pomiarowych do zadanych 
celów bez udziału obserwatora. Opatentowana technologia 
StepDrive™ gwarantuje też szybkie i precyzyjne odczyty.

StepDrive to dwuczęściowy system napędowy, który bazuje na 
silnikach krokowych i jest złożony z napędu zgrubnego oraz precyzyj-
nego. Napęd zgrubny odpowiada za bardzo szybki obrót instrumentu 
(nawet 90°/s) natomiast napęd precyzyjny – za dokładne celowanie. 
Dzięki temu systemowi tachimetr jest niezwykle energooszczędny. 
Oprócz tego posiada wysoką stabilność celowania – niezależnie od 
wpływu warunków zewnętrznych, takich jak wiatr, osiadanie statywu, 
czy przypadkowe dotknięcie obudowy tachimetru.

Instrument został wyposażony w najnowsze 
rozwiązania technologiczne:

FOCUS 35 w wersji RX i Robotic jest wyposażony w unikalną
technologię GeoLock™, wykorzystującą odbiornik GPS wbudowany
w rejestrator Ranger 3 do wsparcia śledzenia pryzmatu. Jest to 
szczególnie istotne w trudniejszych warunkach terenowych, takich jak 
miejska zabudowa czy tereny zadrzewione. Dzięki technologii 
GeoLock FOCUS 35 szybciej niż konkurencyjne tachimetry odnajdzie 
"zgubiony" pryzmat, nie pozwalając tym samym na przestój
w pomiarach.

Oprogramowanie Spectra Precision Survey Pro zostało specjalnie 
przystosowane do zadań geodezyjnych, wykonywanych przy użyciu 
tachimetru robotycznego oraz odbiornika GNSS. Dzięki Survey Pro 
mamy możliwość połączenia tych dwóch instrumentów w jeden 
zintegrowany system pomiarowy (pryzmat 360° + odbiornik GNSS + 
kontroler na jednej tyczce), co maksymalnie redukuje np. czas 
potrzebny do wyznaczenia stanowiska tachimetru metodą wcięcia 
wstecz oraz znacznie ułatwia zbieranie danych obserwacyjnych.

Robotyczny FOCUS 35 jest w pełni przygotowany do jednoosobowej 
pracy. Istnieje możliwość całkowitej kontroli tachimetru z poziomu
rejestratora polowego Ranger 3, zamocowanego na tyczce 
z pryzmatem. Bezprzewodową komunikację pomiędzy kontrolerem
i tachimetrem umożliwia radio UHF 2.4 GHz wbudowane w oba 
urządzenia. Dzięki temu koncentracja obserwatora przenosi się
z tachimetru na obszar pomiarów, co umożliwia bardziej efektywną 
pracę. Ponadto wersja RX posiada drugie gniazdo baterii, 
które przedłuża czas pracy tachimetru na jednym zestawie
akumulatorów aż do 12 godzin.

FOCUS 35 w wersji LockNGo™ posiada wbudowany sensor
śledzenia, który pozwala tachimetrowi na ciągłą obserwację położe-
nia pryzmatu. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość automatyczne-
go podążania za lustrem, przez co eliminuje się konieczność ręczne-
go celowania i minimalizuje przestoje w pomiarach.

StepDrive Serwomotory StepDrive

Technologia GeoLock

Survey Pro i pomiary zintergrowane

LockNGo

RX/Robotic

Sensor kamery

StepDrive LockNGo RX Robotic

Technologia śledzenia LockNGo™
Technologia GeoLock GPS™
Ekran dotykowy i klawiatura
Drugie gniazdo baterii

Wbudowane radio 2.4 GHz
Jednoosobowa obsługa pracy



LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE

CLASS 3R LASER PRODUCT

Wavelength: 630-680nm
Maximum output power: 5mW
This product complies with
IEC 60825-1: 2007 and

21 CFR 1040.10 and 1040.11
Except for deviations pursuant

to Laser Notice no.50,
dated June 24, 2007

FOCUS® 35 - Specyfikacja Techniczna

WYDAJNOŚĆ
Pomiar kątów
Dokładność1

(Odchylenie standardowe według ISO 17123-3): 
1” (3cc), 2" (6cc), 3" (10 cc), lub 5" (15 cc)

Odczyt kąta (najmniejsza, wyświetlana jednostka)
 Standard ...................................................... 1" (3 cc)
 Model 1” ................................................. 0.5” (1.5cc)
 Tracking ....................................................... 2" (6 cc)

SPECYFIKACJA OGÓLNA
Poziomowanie
Zakres libeli pudełkowej: ............................................... ±3° (±3.3g)
Libela pudełkowa w spodarce: ............................................ 8'/2 mm

Napęd
System napędowy: ....................... Spectra Precision® StepDrive™
Max. prędkość obrotu: .............................................. 90º/s (100 g/s)
Zmiana położenia lunety: ......................................................... 3.7 s
Czas obrotu o 180°: ................................................................. 3.5 s
Zaciski i ruch leniwy: ............................................ Napęd StepDrive, 

bezzaciskowe nieskończone leniwki

Centrowanie
System centrowania: ......................................................... 3-pinowy
Pionownik: .................................... wbudowany pionownik optyczny
Powiększenie: .......................................................................... 2.4 x
Ogniskowanie: ............................................................... 0.5 m do ∞

Luneta
Powiększenie: ............................................................................ 31x
Średnica: .............................................................................. 50 mm
Pole widzenia: .......................................................................... 1o30’
Ogniskowa: .................................................................... 1.5 m do ∞
Podświetlany krzyż kresek: ............................................... Standard
Diody śledzenia: ................................................................ Standard
Wysokość osi celowej: ........................................................ 196 mm

Specyfikacja środowiskowa
Temperatura pracy: ................................................ –20 oC to +50 oC
Odporność na kurz i wodę: ....................................................... IP55

Zasilanie7

Bateria wewnętrzna: ........................................ Li-Ion, 11.1 V/5.0 Ah
Średni czas pracy na jednej baterii: .................................. około 6 h
Średni czas pracy na dwóch bateriach (RX): .................. około 12 h

Komunikacja
Złącze zewnętrzne w obudowie: ....................................... USB oraz 

zasilanie zewnętrzne
Komunikacja bezprzewodowa: ...................................... Bluetooth®

Waga
Instrument: ............................................................................. 5.0 kg
Spodarka: .............................................................................. 0.7 kg
Bateria wewnętrzna: .............................................................. 0.3 kg

Radiomodem
wewnętrzny/zewnętrzny: .................................................... 2.4 GHz 

FHSS (frequency hopping, spread spectrum)

System śledzenia lustra GPS GeoLock8

System śledzenia lustra GPS GeoLock™: ............................... 360o

Zasięg: ............................................................... pełny zasięg pracy
w trybie robotycznym

REJESTRACJA DANYCH
Rejestrator wbudowany w alidadę instrumentu
I położenie lunety
 Wyświetlacz: ............. 3.5" TFT, kolorowy i dotykowy, 

320x240 pikseli, z podświetleniem
 Klawiatura: ...................................... alfanumeryczna
 Pamięć (zapis danych): ... 128 MB RAM, 1 GB Flash
 Oprogramowanie pomiarowe: ................. Survey Pro 

i/lub Layout Pro
II położenie lunety
 Wyświetlacz: ............... 6 linii, monochromatycznych, 

96x49 pikseli, z podświetleniem
 Klawiatura: ............................................... 4 klawisze
 Obsługa instrumentu: ........ zmiana położenia lunety, 

ustawienia radiomodemu i instrumentu,
wyświetlanie wartości pomiarowych, 

libela elektroniczna.

CERTYFIKATY
Certyfikat Class B Part 15 FCC, CE Mark. C-Tick.
Bezpieczeństwo lasera IEC 60825-1 am2:2007
Tryb na pryzmat: laser klasy 1
Tryb bezlustrowy/wskaźnik laserowy: laser klasy 3R

Pomiar odległości2

Dokładność na pryzmat 
(Odchylenie standardowe według ISO 17123-4)
 Standard: ........................................... 2 mm + 2 ppm
 Model 1”: ........................................... 1 mm + 2 ppm
 Tracking: ............................................ 5 mm + 2 ppm
Dokładność w trybie bezlustrowym
 Standard < 300 m: ............................. 3 mm + 2 ppm
 Standard > 300 m: ............................. 5 mm + 2 ppm
 Tracking: .......................................... 10 mm + 2 ppm
Czas pomiaru
 Na pryzmat  – Standard: ................................... 2.4 s
 Na pryzmat – Tracking: ..................................... 0.5 s
 Bezlustrowo – Standard: ............................... 3–15 s
 Bezlustrowo – Tracking: ................................... 0.7 s
Zasięg pomiaru na pryzmat
 1 pryzmat: ..................................................... 4000 m
 3 pryzmaty: ................................................... 7000 m
 Folia 60 mm:  .................................................. 300 m
Zasięg pomiaru bezlustrowego
  Warunki
  Dobre4          Normalne5      Trudne6

KGC3(18%)  400 m       350 m  300 m

KGC3(90%)  800 m            600 m  400 m

Folia 60mm  1000 m          1000 m  800 m

Minimalna odległość pomiaru: ............................................... 1.5 m

Kompensator
Rodzaj: ........................................................................... dwuosiowy
Dokładność: .................................................................. 0.5" (1.5 cc)
Zakres pracy: ............................................................... ±5.5' (±10c)

SPECYFIKACJA SYSTEMU 
ZMOTORYZOWANEGO
Tryb robotyczny2

Zakres pomiaru: ..................................................... 300 m do 800 m 
Precyzja przy 200m: ............................................................. <2 mm
Zasięg wyszukiwania: ............................................. 300 m do 800 m 
Czas wyszukiwania (typowo): ............................................... 2–10 s

SPECYFIKACJA DALMIERZA
EDM – laser i metoda działania
Źródło światła: ............................................  dioda laserowa 660 nm
Metoda działania: ............................................ przesunięcie fazowe

EDM – rozbieżność wiązki
Pozioma: ............................................... 4 cm/100 m
Pionowa: ............................................... 3 cm/100 m

Korekcja atmosferyczna: ................................................. –150 ppm
do 160 ppm ciągła

1. Model RX jest niedostępny w wersji 1”.
2. Standardowe warunki pomiarowe: bez mgły, zachmurzenie lub umiarkowane nasłonecznienie z bardzo lekkim drżeniem powietrza. Zasięg i dokładność są zależne od warunków 
atmosferycznych, rozmiaru pryzmatu i stopnia odbicia tła. 
3. Karta Kodak Gray Card, Numer katalogowy E1527795.
4. Dobre warunki (dobra widoczność, zachmurzenie, zmierzch, pod powierzchnią, niski stopień światła otoczenia).
5. Normalne warunki (normalna widoczność, obiekty w cieniu, średni stopień światła otoczenia).
6. Trudne warunki (mgła, pomiar pod słońce, wysoki stopień światła otoczenia).
7. Modele RX posiadają dwie baterie wewnętrzne.
8. Technologia Spectra Precision GeoLock dostępna jest z poziomu rejestratora po ustawieniu stanowiska.

Rybie, ul. Wesoła 6
05-090 Raszyn
tel.: +48 22 720 28 44

www.geopryzmat.com

Partner handlowy na terenie woj. mazowieckiego: Autoryzowany dystrybutor:


