TOPCON AT-B / SOKKIA B
Automatické nivelační přístroje
■
■
■
■
■
■
■

Odolné, vysoce spolehlivé
3 modely – zvětšení 24x, 28x a 32x
Rychlá, přesná a stabilní kompenzace
Ultra krátké minimální zaostření 20 cm
Odolné vůči libovolnému počasí
Automatické urovnání v rozsahu ±5 stupňů
Nekonečné horizontální ustanovky

TOPCON AT-B / SOKKIA B
HLAVNÍ VLASTNOSTI

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Objektiv

AT-B2

AT-B3

AT-B4

Zvětšení
Zorné pole
Minimální zaostření
od středu přístroje
Obraz
Násobná konstanta
Šroub zaostření

32x
1˚20’

28x
1˚25’
0.3 m

24x
1˚25’

2 rychlosti

Vzpřímený
Ano (1:100)
1 rychlost

Přesnost (obousměrná nivelace 1 km)
Bez mikrometru
S mikrometrem

0.7mm
0.5mm

1.5mm
-

2.0mm
-

Kompenzátor
Typ
Přesnost urovnání
Pracovní rozsah

řada AT-B / B
Rychlý, stabilní, odolný kompenzátor

Horizontální kruh pro měření

Kompenzátor řady AT-B zahrnuje čtyři závěsné
dráty z vysoce kvalitního kovu, zajišťujícího
minimální koeficient teplotní roztažnosti a
poskytujícího nevídanou odolnost a přesnost.
Jemně vyladěný magnetický tlumící systém
rychle urovnává do roviny a stabilizuje
záměrnou přímku bez ohledu na vibrace,
vznikající při práci blízko těžkých strojů nebo
rušných silnic.

Horizontální úhly mohou být přímo odečítány
v jednotkách 1˚nebo 1 grad. Schopnost volného
otáčení umožňuje odečítat libovolný úhel od
nuly. Kruh je zakrytý kvůli ochraně proti prachu
a poškrábání. Odečítací okno je pro rychlé čtení
umístěno pod okulárem.

Závěsný kompenzátor se
systémem magnet. tlumení
0.3“
0.5“
0.5“
±15
±15
±15

Horizontální kruh

Odolnost proti libovolnému počasí

1˚/1gon

Minimální dělení

20cm – krátké minimální zaostření

Obecné
Odolnost proti vodě
Pracovní teplota
Šířka
Délka
Výška
Hmotnost

IPX6 (IEC 60529:2001)
od -20˚C do +50˚C
130mm
130mm
215mm
215mm
140mm
140mm
1.85kg
1.7kg

130mm
215mm
135mm
1.7kg

Řada AT-B může zaostřit objekt ve vzdálenosti
20 cm před objektivem. Tato vlastnost
dramaticky usnadňuje práci v omezeném
prostoru.

Příslušenství nivelačního přístroje TOPCON AT-B / SOKKIA B
- AT-B / B
- Imbus
- Plastikový kryt proti dešti
- Návod
- Olovnice
- Adjustační jehla
- Transportní pouzdro

Volitelné příslušenství
- Zalomený okulár
- Okulár se zvětšením 40x
- Optický mikrometr

Se stupněm ochrany IPX6 je přístroj chráněn
proti vodě tryskající ze všech směrů, což
znamená, že AT-B odolá náhlému pokropení,
nebo prudkému dešti. Pokročilá ochranná
konstrukce taktéž znemožňuje kondenzaci par
v objektivu.

