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Seria tachimetrów FOCUS 2
Tachimetry FOCUS 2 to nowe, 
ekonomiczne instrumenty cechujące 
się wszechstronnością, łatwością 
obsługi oraz niezwykle funkcjonalnym 
oprogramowaniem znanym z innych 
tachimetrów serii FOCUS oraz Nikon.

Najważniejsze cechy:
• dokładność pomiaru kątów: 2” lub 5”
• szybkie (0,3 s) i dokładne (2+2 ppm) 

pomiary odległości
• silny dalmierz bezlustrowy (do 500 m)
• długi czas pracy baterii (do 13 h)
• duży, czytelny wyświetlacz graficzny
• ergonomiczna klawiatura

- bezpośrednie wprowadzanie cyfr
- wygodne wpisywanie liter
- unikalne klawisze funkcyjne
- programowalne przyciski użytkownika

• funkcjonalne i praktyczne opro-
gramowanie pomiarowe

• dwukierunkowa komunikacja z kompu-
terem

Szybkie i precyzyjne pomiary 
odległości
FOCUS 2 jest najszybszym w swojej 
klasie tachimetrem – czas pojedynczego 
pomiaru odległości wynosi zaledwie 0,3 s. 
Umożliwia to jeszcze szybsze wykonywanie 
zaplanowanych procedur pomiarowych. 
Uzyskiwane wyniki są bardzo precyzyjne, 
a ich błąd wynosi zaledwie ±(2 + 2 ppm) 
w trybie klasycznym oraz ±(3 + 2 ppm) 
w trybie bezlustrowym.

Wybór dokładności kątowej
FOCUS 2 oferuje dokładność pomiaru 
kątów na poziomie 2” lub 5”, dzięki czemu 
można wybrać rozwiązanie, które najlepiej 
spełnia nasze oczekiwania.

Trafna inwestycja
Tachimetr FOCUS 2 to w tym momencie 
najtańszy na rynku instrument z pełną 
gwarancją i wsparciem technicznym firmy 
Trimble. Dzięki temu masz pewność, 
że Twoje pieniądze zostały dobrze 
zainwestowane.



Funkcjonalne oprogramowanie pomiarowe
Menu główne
Dostęp do zarządzania projektami, funkcji COGO, czy opcji 
transferu danych jest możliwy bezpośrednio z poziomu głównego 
menu. Podobnie jest w przypadku rzadziej używanych funkcji 
(jednostki, format danych, czas i data itp.)

Główny ekran pomiarowy
Podstawowe operacje pomiarowe, takie jak ustawienie 
stanowiska, tyczenie, offsety itp. mogą być wykonywane w szybki 
i prosty sposób z poziomu ekranu głównego.

Łatwe kodowanie pomiarów
Dostępne są różne metody kodowania pomiarów: bezpośrednie 
wprowadzanie, szybkie kody, lista kodów.

Konfigurowalne ekrany pomiarowe
Dane pomiarowe mogą być wyświetlane w różny sposób na 
kilku ekranach pomiarowych, których przewijanie jest możliwe 
za pomocą jednego przycisku – DSP. Niektóre ekrany pomiarowe, 
czy ekrany tyczenia mogą być dostosowane do indywidualnych 
preferencji użytkownika.

Pomiary w dwóch położeniach lunety
Dzięki dwustronnemu ekranowi pomiary w obu położeniach 
lunety są niezwykle wygodne. Tachimetr rejestruje zarówno dane 
surowe, jak i uśrednione wyniki.

Nawiązanie wielokierunkowe
Pozycja stanowiska i jego orientacja może być wyznaczona 
przy użyciu od 2 do 10 znanych punktów. Można w tym celu 
wykorzystać dowolną kombinację pomiarów kątów i odległości 
w jednym lub obu położeniach lunety.

Tyczenie
Opcje tyczenia pozwalają na wskazanie nazwy punktu, kodu 
lub promienia od instrumentu, w którym mają zostać wytyczone 
obiekty. Istnieje też możliwość manualnego wprowadzenia 
współrzędnych albo kąta + odległości.

Funkcje COGO
Oprogramowanie tachimetru dostarcza szeroki wybór funkcji 
COGO, umożliwiających obliczenia inwersji, wyznaczanie 
punktów poprzez podanie kąta i odległości, kalkulacje 
powierzchni i obwodu oraz wiele, wiele innych.

Duży, czytelny wyświetlacz i ergonomiczna klawiatura
Układ klawiatury jest ergonomiczny i logicznie zaplanowany w celu jak 
największej wydajności pracy. Oprócz standardowych przycisków MENU, 
MODE, USR, czy HOT użytkownik ma także do dyspozycji wygodne klawisze 
kierunkowe, pozwalające na łatwe przechodzenie pomiędzy ustawieniami 
instrumentu oraz szybkie przeglądanie zapisanych w pamięci projektów.

Najczęściej używane funkcje mogą zostać przypisane do klawiszy użytkown-
ika (USR), dzięki czemu dostęp do nich będzie jeszcze szybszy. Dwa niezależne 
wyzwalacze pomiaru odległości (MSR1 i MSR2) pozwalają na naprzemienny 
pomiar odległości na pryzmat i w trybie bezlustrowym po naciśnięciu zaledwie 
jednego klawisza!



(1)  Dobre warunki (dobra widoczność, pochmurnie, zmierzch, pod ziemią, 
małe oświetlenie boczne).
(2)  asięg pomiaru odległości w dużej mierze zależy od celu i warunków 
pomiaru
(3)  Czas pomiaru zależy od odległości i warunków. Podczas inicjalizacji czas 
może ulec wydłużeniu do kilku sekund.
( )  Specyfikacja dla 25 C , czas pracy może ulec zmianie w zależności 
od temperatury.
(5)  Dokładność dla odległości od 1,0 m do 5,0 m:  ±  mm

Pomiar odległości
asi g pomiaru (w dobrych warunkach)¹  
- na pryzmat: od 2,5 m do  000 m
- bezlustrowo²: od 1 m do 500 m
- asięg minimalny: 1,5 m

Dokładność (Tryb precyzyjny) SO 1 123-
- do pryzmatu:  ±(2 + 2 ppm  D) mm
- bezlustrowo⁵:  ±(3 + 2 ppm  D) mm

Czas pomiaru³
- tryb precyzyjny: 0,3 s
- tryb normalny: 0,2 s

Pomiar kątów
Dokładność SO 1 123-3 (pozioma i pionowa):

- 2  (0,  mgon) lub 5  (1,5 mgon)
 System odczytowy:  absolutny
 rednica koła:  mm

Minimalny przyrost:
 Stopnie: 1 5
 Grady: 0,2 1 mgon
 MI 00: 0,005 0,02 mil

uneta
 Długość: 15  mm
 Obraz: prosty
 Powiększenie: 30
 Efektywna średnia obiektywu: 5 mm
 rednica EDM: 50 mm
 Pole widzenia: 1 20
 dolność rozdzielcza: 3
 Minimalna odległość ogniskowania: 1,0 m
 ska nik laserowy: współosiowy, czerwony

Czujnik pochylenia
 Typ: dwuosiowy
 Metoda: wykrywanie cieczowo elektryczne
 asięg kompensacji:  ±3,0

Komunikacja
 Port mini US
 Port RS 232C
 Czytnik kart SD

asilanie
Wewn trzna ateria i-ion ( 2)

- Napięcie wyjściowe:   DC

- Czas pracy⁴: ok 13 godzin

Czas ładowania:
- Pełne ładowanie:  godz.

Ogólna specyfikacja
ibele:
- Czułość libeli pudełkowej: 2 mm
- Czułość libeli rurkowej: 30" 2 mm

P ionownik optyczny:
- Obraz: prosty
- Powiększenie: 3
- Pole widzenia: 5
- asięg ogniskowania: 

od 0.3 m do nieskończoności

 yświetlacz 1 i 2: podświetlany, 
CD (1 0 0 pikseli)

 Pamięć: 10 000 rekordów
 ymiary (szerokość   długość  wysokość): 
1 0mm  150mm  3 0mm
 aga: 5,1 kg
 ateria: 0,2 kg
 Torba transportowa: 3,2 kg

rodowisko pracy
 Temperatura pracy: 20 C  do +50 C
 Temperatura przechowywania:  
25 C do + 0 C

Poprawka atmosferyczna
- asięg temperatury: 0 C  do + 0 C
- Ciśnienie atmosferyczne:  00mmHg 533hPa 

do mmHg 1332 hPa
 Ochrona przed wodą i pyłem: IP55
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