Vertex 5
Höjd - Avstånd - Vinkel
Det självklara valet av instrument vid precisionsmätning
Vertex är det självklara valet av instrument för att mäta höjder, lutningar och avstånd i skogen.
Vertex 5 kan användas i tät skog med mycket undervegetation.

VERTEX 5

•

Mät avstånd upp till 30 meter med en upplösning på 0,01 m
även i tät vegetation och med en noggrannhet på + -1% eller
bättre om instrumentet kalibrerats

•

Mät höjder upp till 999 meter med en upplösning på 0,1 m

•

Mät vinklar/lutningar 360°, 400° eller procent % med en
upplösning på 0,1°

•

5000 datauppsättingar kan lagras i det inbyggda minnet och
sparas som en CSV-fil

•

Bluetooth® 4.0 (BLE) kan användas för att överföra data trådlöst
till enheter med Android, iOS eller Windows

•

(BAF) Basal Area/Grundyta Funktion för att bestämma den
minsta diameter DBH som ett träd måste ha på provpunkten
för att det ska räknas med på ytan

•

Svenska menyer

Använd den kostnadsfria appen Haglof Link för
att ta emot datafilen trådlöst från Vertex 5. Du
kan sedan dela den via e-post, Dropbox, iCloud,
Google Drive eller liknande direkt från appen.

Transpondern T3 kan användas i två positioner,
riktad 60˚ eller placerad på centrumkäppen med
360˚-adaptern. Med adaptern är det möjligt att mäta
360˚ grader oavsett riktning mot transpondern.

Vertex 5

Cirkel Provytor

Vertex 5 kommunicerar med transpondern T3 och använder ultraljud
som avståndsmätteknik. Instrumentet kan mäta upp till 30 meter med
en upplösning på 0,01 m. Vertex 5 är enastående när man arbetar i tät
skog med mycket underväxt, även om transpondern inte är synlig.

När du använder centrumkäppen med 360˚-adaptern i mitten av en
provyta kan du enkelt mäta avståndet och kontrollera att träd på ytan
ligger inom rätt radie för att inventeras och mätas.

Vertex 5 har inbyggda temperatursensorer som säkerställer en avståndsnoggrannhet på + -1% i temperaturer mellan -20˚ och + 45˚ Celsius.
Vertex 5 har en högkvalitativ 3D-lutningssensor för att beräkna vinklar
som kan ställas in i 360˚, 400˚grader eller procent%. Med den nya lutningssensorn ger Vertex 5 ett korrekt resultat även om instrumentet
inte hålls rakt vid mätning.
Naturligtvis är instrumentet utvecklat och utformat för fältarbete och
är därför vattentåligt med klassificering IP 67. Vertex 5 är försett med
ett silikongrepp som skyddar och ger ett bekvämt och bra grepp vid
mätning.
Instrumentet drivs endast av ett 1,5-volts alkaliskt AA-batteri som klarar
flera veckor av fältarbete.

Gränssnitt
Instrumentet har bara tre tangenter som du använder för att bläddra i
menyn och utföra alla mätningar på ett enkelt sätt.

Provyte punkt
(BAF) Grundyte Funktion för att bestämma den minsta diameter som
ett träd måste ha på ytan för att det skall få räknas med.

Datalagring och kommunikation
Instrumentet har ett inbyggt minne och kan lagra upp till 5000 datauppsättingar. Datafilen kan överföras med hjälp av Bluetooth till en annan enhet
som en csv-fil.
Kommunikation kan göras med Bluetooth® eller IR (infraröd).
Instrumentet har Bluetooth® 4.0 Low Energy (BLE) som möjliggör trådlös
direktöverföring av resultat till Android-, iOS- eller Windows-enheter.
Det är också möjligt att använda IR (Infraröd) för att överföra höjder till
Haglöf Sweden dataklavar.

Haglof Link
Mätningar med Vertex 5 kan lagras i internminnet.

Siktet är ett rödkors-sikte som har förbättrats för att ge bättre synlighet. Siktets ljusstyrka kan justeras med piltangenterna.

Det sparade datat kan sedan skickas som en csv-fil trådlöst till appen
Haglof Link - Files.

På sidan av instrumentet finns en tydlig grafisk display med text och
ikoner.

Filerna lagras i Haglof Link och kan sedan enkelt delas via e-post, Dropbox,
iCloud, Google Drive eller liknande direkt från appen.

Mätfunktioner

Filerna kan också öppnas direkt från
Haglof Link om du har en applikation i din
enhet som stöder filformatet, till exempel
Excel.

Vertex 5 är utvecklad för att mäta trädhöjd, men det är naturligtvis
möjligt att mäta höjder på vad som helst där behovet finns.
Instrumentet mäter avstånd och vinklar därefter beräknas höjderna
med trigonometri.
Det är också möjligt att bara mäta ett avstånd eller en vinkel, t.ex.
lutningsvinkel i terrängen.
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HAGLOF LINK

Mått:

80x54x31mm

Vikt:

173 g (inkl. batteri)

Batteri:

1 x 1,5 AA alkaline,
Ström 20mA med Bluetooth aktiv 150mA

Temperaturområden:

‐20° to +45°C

Trådlöst gränssnitt:

Bluetooth 4.0 (BLE), IR

Minne

Lagring av 5000 datauppsättingar.

Signal:

Inbyggd högtalare

Ultraljudsfrekvens:

25 kHz

Höjdmätning:

999 m. Upplösning: 0.1 m

Vinkelmäting:

‐90° to +90° deg./ ‐100° to +100° grads, Upplösning: 0.1˚

Avståndmätning:

30 m. Med 360° adapter 20 m.
Upplösning: 0.01 m Noggranhet: 1%

Grundytefaktor (BAF):

0.5, 1 to 9 (m2/ha)

Språkinställningar:

Tjeckiska, Danska, Engelska, Estniska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Lettiska,
Litauiska, Norska, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska och Svenska.

Haglof Link är gratis och tillgängligt för nedladdning
Android - Google Play

iOS - App Store

TRANSPONDER T3
Mått:

Diameter 70 mm/2,8”

Vikt:

85 g (Inkl. Batteri)

Batteri:

1.5V AA alkaline

Ström:

3mA
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