
 •  Robotic functionaliteit via upgrade

 •  Geavanceerd hoekmeetsysteem

 •  Reflectorloze EDM met  
 RED-tech-technologie

 •  LongRange-gegevensoverdracht

 •  Geïntegreerde MAGNET® Field-software

DX-serie
Direct Aiming X-ellence-station



TSshield

DX Direct Aiming-technologie met optionele robotic upgrade 
Met de Direct Aiming-technologie is de DX-serie beduidend sneller dan 
het handmatig uitrichten op een prisma. Daarnaast kan de DX via een 
firmware-upgrade ook bewegende prisma’s volgen. Hierdoor hoeft de 
operator niet meer bij het instrument te blijven: het draait automatisch 
mee en zoekt de nieuwe positie van het prisma. Vanaf de prismastok kan 
de operator dit robotsysteem zonder verdere hulp bedienen. Zo werkt u 
productiever - en bespaart u op personeelskosten!

Reflectorloze EDM met RED-tech Technology
•  Reflectorloos meten van 30 cm tot 1.000 m*. 
•  De bekende nauwkeurigheid van Sokkia voor het reflectorloos  
 meten van afstanden.
•  Snelle afstandsmeting in 0,9 seconden. 
•  Coaxiale EDM-straal en laserpointer voor snel  
 en nauwkeurig uitrichten.
•  Gegarandeerde nauwkeurigheid, ook met meetstickers. 

 * Bij gebruik van witte zijde van Kodak-grijskaart (90% reflectiviteit).  
  Helderheidsniveau op objectoppervlak: <= 500 lx

Nieuwe zelfrichtende ‘Direct Aiming-technologie’ 
De DX-serie is voorzien van ‘Direct Aiming-technologie’, dat via een 
nieuw en intelligent algoritme de lens automatisch op de prisma’s richt 
met nauwkeurig gecorrigeerde hoekaflezing.

Deze geavanceerde technologie functioneert zelfs bij slecht licht, als 
het prisma moeilijk te vinden is. En wat voor taak de operator ook moet 
uitvoeren, waar dan ook: de DX-serie helpt deze sneller en eenvoudiger 
uit te voeren, met de bekende grote precisie.

Een wereldprimeur! 
Nieuwe functie ter bescherming van uw investering 
Alle nieuwe total station-modellen van Sokkia worden 
standaard met TSshield geleverd. Dit geavanceerde 
communicatiesysteem biedt nieuwe mogelijkheden om uw 
investering te beveiligen en te beschermen. 

*Meer informatie over het TSshield vindt u in de TSshield-brochure.  
 Deze service is mogelijk niet overal beschikbaar.

RS-1B

SHC250
DATA COLLECTOR

Back Pack

LongRange-gegevensoverdracht  
Voor betrouwbare gegevens overdracht zijn  
alle DX-total stations uitgerust met Bluetooth®, 
Klasse 1.

Geavanceerd hoekmeetsysteem  
De originele absolute encoders van Sokkia 
bieden langdurige betrouwbaarheid in de 
meest uiteenlopende omstandigheden. De 
DX-101 is voorzien van het baanbrekende IACS 
(Independent Angle Calibration System).

Waterdicht en robuust 
•  Klassering voor water- en stofdichtheid: IP65.
•  Gebruikstemperatuur standaard  
 tussen -20°C en +50°C.

Eenvoudige upgrade voor auto-tracking 
Door middel van de separaat verkrijgbare upgrade 
kunt u uw DX eenvoudig geschikt maken voor 
auto-tracking. Deze software kunt u installeren 
wanneer u de DX in gebruik neemt, of op een 
later tijdstip wanneer u werkt aan een project dat 
auto-tracking vereist. Na de firmware-upgrade kan 
het DX-instrument een bewegend prisma volgen. 
Deze productiviteitsverhogende upgrade kunt u 
eenvoudig vanaf een USB-stick uitvoeren.

Snel en gemakkelijk aan  
het werk in elke omgeving.

Globaal richten Druk op meetknop Zelf richtend



Eenvoudige functionaliteit voor  
topo en uitzetten 
Richt de zoeker ongeveer op het doel, druk de 
meetknop in en het instrument stelt zichzelf 
nauwkeurig naar het doel en meet de afstand tot 
het prisma. Uitzetten voert u eenvoudig uit met 
behulp van het automatisch draaien en gidslicht.

DX-serie
Direct Aiming X-ellence-stAtion

Eerste TSshield™-
systeem in brancheSnelle en krachtige EDM 

Prismaloos bereik tot 
1.000 m

Eenvoudige 
systeemtoegang via 
USB poorten voor 
flashgeheugen  
(USB-A/USB-B)

Robuust water- en 
stofdicht ontwerp, 
beschermingsklasse IP65

Geavanceerd 
hoekmetingssysteem

Exclusieve functionaliteit 
met STER-toets

Verlicht toetsenbord 
met 25 toetsen en 
navigatietoets

Snel en gemakkelijk aan  
het werk in elke omgeving.



DX-total station  
Accu x 2 (BDC70) 
Acculader (CDC68) 
Voedingskabel
Lenskap 
Zonnekap 
Gereedschapset 
Schroevendraaier 
Lensborsteltje 
Afstelnaald x2 
Schoonmaakdoekje 

Handleiding 
USB-stick 
Waarschuwingsbord voor 
laserstraal 
Draagkoffer 
Draagriem x 2

ONDERDELEN VAN DE SET

SPECIFICATIES
DX serie
Direct Aiming X-ellence-stAtion

Software 
MAGNET®-software is specifiek afgestemd op gebruik 
met Sokkia-total stations voor werkzaamheden in het 
veld en het kantoor. 
 

MAGNET® Enterprise 
De droom van iedere manager wordt waarheid: 
alle veld- en kantoorgegevens in één gemakkelijk 
toegankelijke webinterface.

Sla uw veldgegevens op in de MAGNET Enterprise-
cloud en deel ze eenvoudig met anderen. U bespaart 
tijd doordat alle veld- en kantoorupdates vanuit 
de cloud toegankelijk zijn en u ze zelf niet meer op 
kantoor hoeft af te leveren.

MAGNET® Office 
Ga aan het werk met de volledige CAD-functionaliteit 
in MAGNET Office Site en Topo. Of verwerk de 
gegevens uit het veld met MAGNET Office. Bevat 
tools uit de AutoCAD®-omgeving, zoals Civil 3D®. 
Het MAGNET Office-pakket biedt alle tools die u nodig 
hebt. U hoeft slechts de juiste module te kiezen.

MAGNET® Field 
Krachtige geïntegreerde software met alle benodigde 
functies voor landmeting en bouw. MAGNET Field 
biedt functies voor gegevensverzameling, uitzetten, 
wegenbouw en analytische meetkunde.

- De naam Bluetooth® en de Bluetooth-logo’s zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Sokkia in licentie gebruikt. 
  Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.  
- Ontwerpen en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Door beperkingen in het drukproces kunnen de kleuren van producten in deze brochure licht afwijken van de werkelijke productkleuren.
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Model DX-101AC DX-103AC DX-105AC

Telescoop

Vergroting / oplossend vermogen 30x / 2,5"

Lengte: 168 mm; lensopening: 45 mm  (50 mm  voor EDM); beeld: rechtopstaand; gezichtsveld: 1°30'
(26 m/1,000 m); minimumfocus: 1,3 m; verlichting kruisdraden: 5 helderheidsniveau’s

Hoekmeting
Displayresoluties (selecteerbaar) 0,5" / 1" 

(0.0001 / 0.0002gon, 
0.002 / 0.005mil)

1" / 5" 
(0.0002 / 0.001gon,
0.005 / 0.02mil)

Nauwkeurigheid (ISO 17123-3:2001) 1" 3" 5"

IACS (Independent Angle 
Calibration System)

Aanwezig -

Dubbelassige compensator / 
collimatiecompensatie

Dubbelassige scheefstand-vloeistofsensor, werkbereik:  
±6’ / Collimatiecompensatie leverbaar

Afstandsmeting

Laservermogen Reflectorloze modus: klasse 3R / Prisma-/meetstickermodus: klasse 1

Meetbereik  
(bij gemiddelde 
omstandigheden)

Reflectorloos 0,3 tot 800 m  / Bij goede omstandigheden: tot 1.000 m 

Met meetsticker RS90N-K: 1,3 tot 500 m / RS10N-K: 1,3 tot 500 m / RS10N-K: 1,3 tot 100 m

Met miniprisma’s CP01: 1,3 tot 2.500 m , OR1PA: 1,3 tot 500 m

Met 1 AP-prisma 1,3 tot 5.000 m / Bij goede omstandigheden: 6.000 m

Met 3 AP-prisma's tot 8.000 m / Bij goede omstandigheden: tot 10.000 m

Displayresolutie Fijne meetmodus: 0,0001 / 0,001 m (0,001 / 0,01 ft, 1/16 / 1/8 in)
Snelle meetmodus: 0,001m / 0,01ft / 1/8 in Tracking: 0,01 m / 0,1 ft / 1/2 in

Nauwkeurigheid
(ISO 17123-4:2001)

(D=meetafstand 

in mm)

Reflectorloos (2 + 2 ppm x D) mm

Met meetsticker (2 + 2 ppm x D) mm

Met AP-/CP-prisma (1.5 + 2 ppm x D) mm

Meettijd
Fijne meetmodus: 0,9 s (eerste meting 1,5 s), Snelle meetmodus: 0,6 s (eerste met-
ing 1,3 s), Tracking: 0,3 s (eerste meting 1,3 s)

Motoraandrijfsysteem

Type DC-servomotor

Max. rotatiesnelheid 70°/sec

Upgrade met Auto-Pointing en Auto-Tracking
Werkbereik Met 1 AP-prisma 1,3 tot 1.000 m

Met meetsticker 5 tot 50 m

Met 360°-prisma 2 tot 600 m

Met miniprisma’s CP01: 1,3 tot 700 m, OR1PA 1,3 tot 500 m

Optioneel Auto-
Tracking-bereik

Met 360°-prisma 2 tot 600 m 

Met enkel prisma 1,3 tot 1.000 m 

Besturingssysteem, interface en databeheer

Besturingssysteem / toepassingen Microsoft Windows CE 6.0 / MAGNET® Field

Uw plaatselijke erkende dealer is:
SOKKIA BV, EUROPEAN HEAD OFFICE

Essebaan 11 • 2908 LJ Capelle a/d IJssel
The Netherlands
www.sokkia.com
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