
 Seria tachimetrów
Broszura informacyjna

Dokładny i wszechstronny

8
Tachimetry z serii Spectra Precision FOCUS 8 wyróżniają się unikalną na rynku 
możliwością wyboru oprogramowania pomiarowego, w którym chcemy pracować. 
Oprócz wszechstronnej i zaawansowanej aplikacji Survey Pro możemy wykorzystać 
prosty i intuicyjny program Survey Basic z modułem drogowym. Do zastosowań 
budowlanych mamy też do dyspozycji dedykowane oprogramowanie Layout Pro.

Tachimetry FOCUS 8 są lekkie i wytrzymałe. Mają kompaktową budowę i pozwalają 
na pracę w każdych warunkach pogodowych (norma IP66). Szybki i mocny dalmierz 
umożliwia pomiary bezlustrowe dalekiego zasięgu, a dzięki dwóm osobnym przyci-
skom wyzwalania pomiaru nie ma potrzeby ciągłego przełączania się pomiędzy 
różnymi trybami obserwacji.

Wszystkie tachimetry FOCUS 8 są wyposażone we współosiowy wskaźnik laserowy 
ułatwiający celowanie. Instrumenty posiadają też bezprzewodową łączność Blueto-
oth, dzięki czemu można je połączyć z dowolnym rejestratorem polowym Spectra 
Precision. Dane pomiarowe mogą zostać skopiowane bezpośrednio w terenie 
na pamięć przenośną USB lub wyeksportowane bezpośrednio do oprogramowania 
komputerowego.

Główne cechy:
• Dokładność kątowa 2” lub 5” 
• Wybór oprogramowania:

— Survey Pro
— Survey Basic z modułem 

drogowym
— Layout Pro

• Pomiar bezreflektorowy do 500 m
• Baterie typu „hot-swap”
• Kolorowy ekran dotykowy
• System operacyjny Windows CE
• Wskaźnik laserowy
• Bluetooth
• Transfer danych przez USB
• Pionownik laserowy (opcjonalnie)
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Specyfikacja techniczna

(1) Dobre warunki (dobra widoczność, pochmurnie, zmierzch, pod ziemią, małe oświetlenie boczne).
(2) Mierzona odległość znacznie zależy od celu i warunków pomiaru.
(3) Kodak Grey Card, nr katalogowy E1527795.
(4) Normalne warunki (normalna widoczność, obiekt w cieniu, średnie oświetlenie boczne.
(5) Trudne warunki (mgła, obiekt w bezpośrednim słońcu, duże oświetlenie boczne).
(6) ±(3 + 3 ppm x D) mm -20 0C  do -10 0C i 40 0C  do 50 0C.
(7) Czas pomiaru zależy od odległości i warunków. Podczas inicjalizacji czas może ulec wydłużeniu do paru sekund.
(8) Pomiar do KGC 90% z 20m.
(9) Specyfikacja dla 250C , czas pracy może ulec zmianie w zależności od temperatury. 

Pomiar odległości
Zasięg pomiaru (w dobrych warunkach)1  
• do tarczy odblaskowej o wymiarach 5x5 cm:

2" - 1,5 m do 270 m
5" - 1,5 m do 300 m 

• na pryzmat:
2" - 1,5 m do 3000 m
5" - 1,5 m do 5000 m 

• bezlustrowo2: Warunki
2" Dobre1 Normalne4 Trudne5
KGC³(18%) 350 m  250 m 200 m
KGC(90%) 500 m  400 m 250 m
5" Dobre1 Normalne4 Trudne5
KGC3(18%) 280 m  250 m 200 m
KGC(90%) 500 m  500 m 300 m
• Zasięg minimalny: 1,5 m
• Dokładność⁶ (Tryb precyzyjny) ISO 17123-4

-do pryzmatu:  ±(2 + 2 ppm x D) mm
-bezlustrowo:  ±(3 + 2 ppm x D) mm

• Czas pomiaru⁷
Na pryzmat Tryb Tryb
 Precyzyjny Normalny
2" 1,6 s 0,8 s
5" 1,5 s 0,8 s

Bezlustrowo Tryb Tryb
 Precyzyjny Normalny
2" 2,1 s 1,2 s
5" 1,8 s 1,0 s
Najmniejszy odczyt 1 mm 10 mm

Pomiar kątów
Dokładność DIN 18723

- pozioma: 2"
- pionowa: 5"

• System odczytowy:  absolutny
• Średnica koła: 62 mm

Minimalny przyrost:
- Stopnie: 1/5/10"
- Grady: 0,2/1/2 mgon

Luneta
• Długość: 125 mm
• Obraz: prosty
• Powiększenie: 30x (18x/36x z opcjonalnym 

okularem)
• 2" efektywna średnia obiektywu: 40 mm
• 2" średnica EDM: 45 mm
• 5" efektywna średnica obiektywu:  45 mm
• 5" średnica EDM: 50 mm
• Pole widzenia: 1°20'
• Zdolność rozdzielcza: 3"
• Minimalna odległość ogniskowania: 1,5 m
• Wskaźnik laserowy: współosiowy, czerwony

Czujnik pochylenia
• Typ: dwuosiowy
• Metoda: wykrywanie cieczowo-elektryczne
• Zasięg kompensacji:  ±3,5'

Komunikacja
• 2x port USB
• Port RS-232C
• Bluetooth

Zasilanie
Wewnętrzna Bateria Li-ion (x2)
• Napięcie wyjściowe: 3.8 V DC

Czas pracy9:
• 2"

- ok. 12 godz. (ciągły pomiar kąta i odległości)
- ok. 26 godz. (ciągły pomiar kąta 

i odległości co 30 s)
-ok. 28 godz. (ciągły pomiar kąta)

• 5"
- ok. 7,5 godz. (ciągły pomiar kąta i odległości)
- ok. 16 godz. (ciągły pomiar kąta 

i odległości co 30 s)
-ok. 20 godz. (ciągły pomiar kąta)

Czas ładowania:
• Pełne ładowanie: 4 godz.

Ogólna specyfikacja
Libele:
• Czułość: 10'/2 mm

Pionownik optyczny:
• Obraz: prosty
• Powiększenie: 3x
• Pole widzenia: 5°
• Zasięg ogniskowania:

od 0.5 m do nieskończoności
• Wyświetlacz 1: QVGA, kolorowy 16bit, podświe-

tlany TFT LCD (320x240 pikseli)
• Wyświetlacz 2: podświetlany, 

LCD (128x64 pikseli)
• Pionownik laserowy (opcjonalnie): 

4 poziomy jasności
• Pamięć: 128MB RAM, 1GB pamięć flash
• Wymiary (szerokość  x długość x wysokość): 

149mm x 145mmx 306mm

Waga (przybliżona)
• 2" (bez baterii): 3,9 kg
• 5" (bez baterii): 3,8 kg
• Bateria: 0,1 kg
• Torba transportowa: 2,3 kg

Środowisko pracy
• Temperatura pracy: -20°C  do +50°C
• Temperatura przechowywania:  

-25 0C  do +60°C

Poprawka atmosferyczna
• Zasięg temperatury: -40°C  do +60°C
• Ciśnienie atmosferyczne:  400mmHg/533hPa 

do 999mmHg/1332 hPa
• Ochrona przed wodą i pyłem: IP66

Certyfikaty
• Certyfikat FCC klasa B część 15, 

zatwierdzony przez CE Mark
• C-Tick
• Bezpieczeństwo lasera

IEC60825-1 Ed. 2.0 : 2007
• 2" bezreflektorowy/wskaźnik laserowy: 

laser klasy 3R
• 2" tryb z pryzmatem: laser klasy 1
• 5" bezreflektorowy: laser klasy 1
• 5" wskaźnik laserowy: laser klasy 2
• Pionownik laserowy: laser klasy 2
• Typ Bluetooth zatwierdzony przez państwo 

producenta


