
110/75* werkuren!
Uiterst laag stroomverbruik dankzij 
Sokkia’s geavanceerde absolute encoders

Uitstekende stof- en waterdichtheid 
overeenkomstig de norm IP66

★ ★★

★DT510A•DT610:110 uur, DT210•DT510: 75 uur
met 2 stuks C cell batt.

★ DT210•DT510 ★★ DT210•DT510•DT510A

DT510

DT210·DT510
DT510A·DT610

Elektronische digitale theodolieten

LANDMEETINSTRUMENTEN

Absolute Compensator % RS-232C C/R14
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DT210·DT510·DT510A·DT610
Elektronische digitale theodolieten

Verschillende weergavefuncties
U kunt de meest geschikte hoekweergave op de display instellen te
weten 1", 5", 0,2mg , 1mg nauwkeurig. De horizontale hoek kan links- of
rechtsomdraaiend worden ingesteld. Vastzetten en het op nul zetten van
de hoek zijn eveneens beschikbaar. De verticale hoek kan worden inge-
steld op Zenit=0, Horizontaal=0, Horizontaal=0±, of % afschot.

Hogere betrouwbaarheid dankzij absolute encoders
De beproefde geavanceerde absolute encoder van 
Sokkia, die gebruik maken van de RAB-code 
(RAndom Bi-directional) en digitale samplingtech-
nologie, maken de hoekmetingen nog betrouw-
baarder. DT210 garandeert een nauwkeurigheid van
2"/ 0,6mg en de nauwkeurigheid van DT510/DT510A
en DT610 bedraagt respectievelijk 5" en 7", zowel voor
horizontale als verticale hoeken.

Uiterst lange werktijd
Het nieuwe werkingsalgoritme van de absolute encoders van Sokkia
heeft het stroomverbruik aanzienlijk verminderd. Met 2 gewone LR14/C-
alkalinebatterijen werken de DT210 en DT510 gedurende 75 uur. 
De DT510A en DT610 hebben een werktijd van maar liefst 110 uur.

Start met één toets
U kunt direct metingen verrichten na het inschakelen van het instrument
dankzij de absolute encoders. Bovendien blijft de horizontale hoek
bewaard wanneer het instrument opnieuw wordt gestart na het uitscha-
kelen van het instrument.

Eenvoudig af te lezen, gebruiksvriendelijke 
bedieningsdisplays
Op het grote LCD-scherm kunnen de hoekmetingen onder alle omstan-
digheden duidelijk worden afgelezen en dankzij het eenvoudige toetsen-
bord met 4 toetsen is geen opleiding vereist. De DT210 en DT510 heb-
ben een bedieningsdisplay aan beide kanten, wat het gebruiksgemak
verhoogt.

Dubbelassige compensator
De DT210/DT510 compenseren automatisch verticale en horizontale
hoeken door de scheefstand van het instrument te controleren in beide
richtingen in zowel X- als Y-as.

Rechte-hoek-geluidsalarm
Zodra de nulpositie (0) van de horizontale hoekrichting is bepaald, geven
alle modellen geluidssignalen weer voor elk van de vier rechte-hoekrich-
tingen. Er worden twee verschillende signalen weergegeven zowel links
als rechts van de hoek, binnen een bereik van ±15° ten opzichte van 90°,
en het geluidssignaal stopt wanneer men tot ±1° is genaderd.

Superieure IP66-bescherming
Beide modellen voldoen aan de strenge IP66-norm voor stof- en water-
dichtheid, waardoor ze ook onder zeer veeleisende omstandigheden
uiterst betrouwbaar zijn.

RS-232C-poort (DT210·DT510·DT510A)
Meetgegevens kunnen worden uitgevoerd naar externe apparaten via de
RS-232C-seriele interface.

De kleuren van de producten in deze brochure kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren vanwege beperkingen van het afdrukproces.
Ontwerpen en technische gegevens kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

DT210 DT510 DT510A DT610
Telescoop
Lengte 165 mm 160 mm
Lensopening 45 mm 35 mm
Vergroting, beeld 30x 26x
Beeld Rechtopstaand
Oplossend vermogen 3" 3,5"
Gezichtsveld 1°30' (26 m/1000 m)
Minimale brandpuntsafstand 0,9 m vanaf midden telescoop

Stadia
Vermenigvuldigings-
constante 100

Additieve constante 0
Kruisdraadverlichting Ingebouwd. Helder/dim, instelbaar —
Hoekmeting Scannen met foto-elektrische absolute encoder,

diametrische detectie
Weergave-eenheid Graden/Gon/Mil, instelbaar

Beeldschermresoluties 1"/5", 0,2/1 mg, 0,005/0,02 mil, instelbaar
5"/10", 1/2mg,
0,02/0,05mil

Nauwkeurigheid 
(ISO/DIN 12857-2:1997)  

2"/0,6 mg/
0,01 mil

5"/1,5 mg/0,025 mil
7"/2,2 mg/ 
0,035 mil

Meetfunctie H
Linksomdraaiend,rechtsomdraaiend instelbaar. hoekvast zetten,

0-instelling, beschikbaar
V Zenit 0 / Horizontaal 0 / Horizontaal 0± / % afschot, instelbaar

Automatische dubbelassige 
compensator

Dubbelassige vloeistof-
scheefstandsensor

Werkbereik ±3' (±55 mg)
—

Algemeen
Display LCD, 8 cijfers x 2 regels, met display verlichting
Toetsenbord 4 toetsen
Plaats bedieningspaneel Beide kanten Eén kant

Interface
Asynchroon serieel, compatibel met 

RS-232C, baud rate 1200bps
—

Zelfdiagnosefunctie Ja
Rechte-hoek-geluidsalarm Ja
Gevoelig-
heid van
niveaus 

Plaat 20"/2mm 40"/2mm 60"/2mm

Cirkelniveau 10'/2mm

Optisch lood
Beeld:rechtopstaand, Vergrotingsfactor:3x,

Minimale brandpuntsafstand:0,3 m
Stelschroevenblok Afneembaar Vast
Bedrijfstemperatuur -20 tot +50°C
Stof- en waterdichtheid IP66 (IEC 60529:1989)
Instrumenthoogte 236 mm vanaf onderkant driepoot
Afmetingen met handgreep B165 x D165 x H341mm
Gewicht met handgreep 4,7 kg 4,5 kg 4,2kg
Stroomvoorziening
Batterijen LR14/C-batterijen x 2
Continu gebruik met alkaline-
batterijen bij 25°C 

Ong. 75 uur Ong. 110 uur

Automatische uitschakeling
De tijdsduur voor automatische uitschakeling kan worden

ingesteld op 5, 10, 15, 30 minuten of geen.

Technische gegevens van DT210•DT510•DT510A•DT610

Standaard Accessoires

• R14/C-alkalinebatterijen (x2)  • Lensdop  • Lenskap  • Schietlood • Gereedschapsset  
• Handleiding  • Draagkoffer  • Schouderriem

Optionele accessoires: • CP7 buiskompas  o DE25 diagonaal oculair • EL6 30x oculair
(voor DT610)  • ACE1 oculair met automatische uitrichting


