
Niech zapanuje produktywność

Seria tachimetrów Nikon XF

Główne cechy:
  Autofocus

  Dwustronny kolorowy ekran

  Ultraszybki dalmierz

  Ochrona Trimble Locate2Protect

  Wybór dokładności od 1” do 5”

  Zaawansowane oprogramowanie 
  Survey Pro

  Podwójne baterie „hot-swap”

Nowy tachimetr Nikon XF został wypełniony rozwiązaniami, które uczynią pracę 
w terenie prostszą i szybszą. Ultraszybki i silny dalmierz bezlustrowy działa 
w zakresie aż 800 metrów i podaje wyniki pomiaru w ciągu zaledwie kilku dziesią-
tych sekundy. Instrument posiada ponadto unikalne cechy, które zdecydowanie 
wyróżniają go od innych tachimetrów dostępnych na rynku. Są to m.in.:

Tachimetr dzięki podwójnym bateriom (wymiennym bez przerywania pracy) ogra-
nicza przestoje w  pracy do minimum, natomiast kompaktowe wymiary i niska 
waga ułatwiają jego transport i przechowywanie. Układ optyczny Nikona odpo-
wiada za uzyskiwanie jasnego, wyraźnego obrazu, redukując zmęczenie oczu, 
a najwyższe na rynku normy odporności na kurz i wodę (IP66) gwarantują, że 
tachimetr sprosta każdemu zadaniu pomiarowemu – nawet w najbardziej 
niesprzyjających warunkach środowiska.

• Nowy Autofocus, który sprawia, że tachimetr automatycznie „łapie” ostrość 
 obrazu na każdy wskazany cel – zapomnij o ręcznym ogniskowaniu!

• Podwójny kolorowy ekran i wybór oprogramowania do geodezji 
   (Survey Pro i Survey Basic) oraz budownictwa (Layout Pro),
• Legendarna optyka Nikona umożliwiająca pracę nawet w warunkach 
 słabego oświetlenia,

• Technologia Trimble Locate2Protect – dzięki niej zawsze wiesz gdzie 
 znajduje się Twój tachimetr.

Nikon XF

Nikon XF – możesz na nim polegać!
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Informujemy, że wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do broszury, w szczególności do zawartych w nim zdjęć, tekstów, opisów stanowią wyłączną 
własność firmy NaviGate sp. z o.o. i objęte są ochroną prawnoautorską. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie 
w szczególności w celach komercyjnych ww. własności firmy NaviGate Sp. z o.o. Niniejsza nota dotyczy również znaków towarowych zawartych w broszurze, chyba, że 
jako właściciel jest oznaczony inny podmiot.

Firma NaviGate Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby dane techniczne podane w broszurze były prawidłowe. Firma NaviGate Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne błędy lub braki w specyfikacji. Z uwagi na ciągły rozwój technologiczny specyfikacja może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego 
powiadomienia. W celu uzyskania pełnej informacji o produktach oferowanych przez NaviGate Sp. z o.o. prosimy o kontakt z działem handlowym. 

Nikon XS Specyfikacja techniczna

Pomiar odległości
Zasięg na pryzmat

- W dobrych warunkach1

• Na pryzmat 6,25 cm:
1,5 m do 5000 m

• Na folię odblaskową (5 x 5 cm):
1,5 m do 300 m

Zasięg bezlustrowy
- KGC (18%), warunki:

• Dobre1: 400 m
• Normalne2: 300 m
• Trudne3: 235 m

- KGC (90%), warunki:
• Dobre1: 800 m
• Normalne2: 500 m
• Trudne3: 250 m

Dokładność w trybie precyzyjnym4

- Na pryzmat5: ±(2+2 ppm x D) mm
- Bezlustrowo: ±(3+2 ppm x D) mm

Czas pomiaru6

- Na pryzmat
• Tryb precyzyjny: 1,0 s
• Tryb normalny: 0,5 s
• Tryb szybki: 0,3 s

- Bezlustrowo
• Tryb precyzyjny: 1,0 s
• Tryb normalny: 0,5 s
• Tryb szybki: 0,3 s

Pomiar kątów
- Dokładność:

1”, 2”, 3” lub 5” (odchylenie standardowe 
wg ISO 17123-3)

- System odczytowy: absolutny
- Średnica koła: 62 mm
- Kąt poziomy/pionowy: 

całkowity/pojedynczy

Luneta
- Długość: 125 mm
- Obraz: prosty
- Powiększenie: 30x

(19x lub 38x z opcjonalnym okularem)
- Efektywna średnica obiektywu: 45 mm

Średnica dalmierza: 50 mm
- Pole widzenia: 1° 25’
- Zdolność rozdzielcza: 3”
- Minimalna ogniskowa: 1,5 m
- Diody do tyczenia: Tak

Kompensator
- Typ: dwuosiowy
- Metoda: czujnik cieczowo-elektryczny
- Zakres działania: ± 3’

Komunikacja
Porty komunikacyjne:

• 1 x RS-232, 2 x USB (host i client)
Komunikacja bezprzewodowa:

• Zintegrowany Bluetooth dalekiego 
zasięgu (klasa 1)

Zasilanie
- Wewnętrzna bateria Li-Ion (x2)

• Napięcie wyjściowe: 3,6 V
- Czas pracy7

• Ciągły pomiar kątów: 14 h
• Pomiar kątów i odległości
(z Autofocusem) co 30 s: 12 h
• Ciągły pomiar kątów i odległości: 7 h

- Czas ładowania: 6h

Ogólne
- Autofocus: Tak
- Leniwki z zaciskami: Tak
- Libelle

Czułość libelli okrągłej: 10’/2 mm
Wyświetlacz 1:

kolorowy, dotykowy, podświetlany,
LCD (640 x 480 px)

Wyświetlacz 2:
kolorowy, dotykowy, podświetlany,
LCD (640 x 480 px)

Pamięć: 
• 512 MB RAM,
• 4 GB pamięci na zapis danych

Pionownik: 
optyczny lub laserowy (laser klasy 2)
Wymiary (W x Sz x D):

206 mm x 169 mm x 318 mm
Waga (przybliżona):

• Tachimetr: 4,3 kg
• Bateria: 0,1 kg
• Walizka: 3,3 kg

Środowiskowe
Temperatura pracy:

-20°C do +50°C
Temperatura przechowywania:

-25°C do +60°C
Poprawka atmosferyczna:

• Zakres temperatury:
-40°C do +60°C

• Zakres ciśnienia atm.:
533 hPa do 1332 hPa

Ochrona przed wodą i pyłem: IP66

Certyfikacja
- Certyfikat FCC (klasa B, część 15),

znak CE, znak RCM
- IEC60825-1: 2007, IEC6825-1: 2014,

FDA notice 50
- Pomiar na pryzmat/bezlustrowy:

laser klasy 1
- Pionownik i wskaźnik laserowy:

laser klasy 2

(1) Dobre warunki (dobra widoczność, zachmurzenie, 
zmierzch, słabe oświetlenie otoczenia)
(2) Normalne warunki (normalna widoczność, obiekt 
w cieniu, średnie oświetlenie otoczenia)
(3) Trudne warunki (mgła, obiekt bezpośrednio 
oświetlony, mocne oświetlenie otoczenia)
(4) Dla obu rodzajów dalmierza (na pryzmat i bezlustro-
wego) dokładność pomiaru wynosi ±(10+5 ppm x D) mm 
w trybie normalnym i ±(20+5 ppm x D) mm 
w trybie szybkim.
(5) Odchylenie standardowe zgodnie z normą
ISO 17123-4.
(6) Czas pomiaru może się różnić w zależności od 
mierzonego dystansu i warunków. Specyfikacja bazuje 
na średnim czasie powtarzanego pomiaru.
(7) Specyfikacja czasu pracy baterii dla 25°C. Czas pracy 
może się różnić w zależności od warunków i zużycia 
baterii.

Certyfikaty Bluetooth zależne od kraju.
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.


