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Płyta dynamiczna ZORN ZFG 3.1 z Wi-Fi i dokładniejszym GPS 

Producent: ZORN INSTRUMENTS 

Płyta dynamiczna ZORN ZFG 3.1 to nowy produkt w gamie płyt 
dynamicznych ZORN charakteryzujący się: 

› znacznie łatwiejszą obsługą  

› mniejszą wagą 

› dużo wygodniejszą niż jej poprzednicy. 

Wyposażona jest w rejestrator, który mieści się w jednej dłoni. Można nią 
szybko i sprawnie wykonać pomiary zagęszczenia podłoża. 

W swoim nowym modelu 3.1 ZORN umożliwia transmisję danych przez 
WIFI na kliknięcia. 

› Transmisja danych przez WIFI umożliwia współpracę ze 
Smartfonem, Tabletem lub komputerem 

› Opcja: GPS/GNSS o dużej dokładności 

› Szybkie i automatyczne ustalenie dynamicznego modułu 
odkształcenia Evd [MN/m2] wierzchniej warstwy nośnej 

 

› prowadnica z ciężarkiem 10kg (w zależności 
od modelu – istnieje możliwość ciężarka 15 
kg), ergonomiczny uchwyt, zakres pomiaru (15 
– 70 MN/ m2 Evd) 

› Opcja pracy z obciążeniem 15 kg i 1.5 x 
(10.605 kN); 

› zakres pomiarowy Evd 105 MPa (MN/m²) 

 

 

 

1. Pomiar osiadania płyty jest całkowicie automatyczny i następuje za pomocą wbudowanego czujnika.  

Operator jest prowadzony dzięki komendom w języku polskim pojawiającym się na czytelnym wyświetlaczu z 
zegarem. Przyrząd ten pozwala na szybkie ustalenie dynamicznego modułu 
odkształcenia Evd [MN/m2] wierzchniej warstwy nośnej. Ocenę nośności można przeprowadzać dla gruntów o 
wielkości ziaren do 63mm i dynamicznym module odkształcenia równym Evd 105 MN/m2. 

 

2. Szybka transmisja online danych pomiarowych Evd staje się coraz ważniejsza dla użytkowników.  

ZFG 3.1 to idealny wybór: dostosowane urządzenie pomiarowe z niezależnym oprogramowaniem, które 
zapewnia, że zawsze możesz zmierzyć i przesłać swoje dane (z dostępem online) do biura lub klienta. Aplikacja 
ZFG Viewer opracowana w tym celu również sprawia, że tworzenie protokołów jest łatwiejsze. 

 

3. Pomiar osiadania płyty jest całkowicie automatyczny i następuje za pomocą wbudowanego czujnika.  

Operator jest prowadzony dzięki komendom w języku polskim pojawiającym się na czytelnym wyświetlaczu z 
zegarem. Przyrząd ten pozwala na szybkie ustalenie dynamicznego modułu 
odkształcenia Evd [MN/m2] wierzchniej warstwy nośnej. Ocenę nośności można przeprowadzać dla gruntów o 
wielkości ziaren do 63mm i dynamicznym module odkształcenia równym Evd 105 MN/m2. 

 

 

Płyta ZFG 3.1. 

Wymiary i masa Wartość 

Cała płyta 

210 mm, 1.,140 mm, 15 kg  

(Szer, wys, waga łącznie) 

 

Talerz 

300 mm, 15 kg 

(Średnica, waga) 

 

Urządzenie elektroniczne 

120 mm, 90 mm, 0,5 kg 

(szer, wys., waga) 
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Wyposażenie zestawu:  

› płyta o średnicy 300mm z wbudowanym sensorem 
przemieszczeń 

› prowadnica z ciężarkiem 10kg (w zależności od 
modelu – istnieje możliwość ciężarka 15 kg), 
ergonomiczny uchwyt, zakres pomiaru (15 – 70 
MN/m2 Evd) 

› wzmocniony aluminiowy wodoodporny rejestrator z 
możliwością obsługi z zewnątrz podczas trudnych 
warunków atmosferycznych i roboczych 

› rejestrator z dużym wyświetlaczem LCD, 
wyświetlającym wszystkie wyniki i dane pomiaru, 
graficzny duży wyświetlacz z możliwością 
przeglądania wykresów przemieszczeń 

› kabel połączeniowy 

› drukarka termiczna 

› uniwersalna karta pamięci SD-4GB (9 000 
pomiarów) 

› oprogramowanie rejestratora w języku polskim 

› system GPS i lokalizacja współrzędnych 

› oprogramowanie do obróbki danych oraz 
statystycznej analizy wyników (system zgodny z 
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7) 

› zasilacz sieciowy 

› zasilacz samochodowy 

› instrukcja obsługi w języku polskim 

› protokół kalibracji urządzenia w języku polskim 

› Opcjonalnie, za dodatkową opłatą 

› Ulepszony wewnętrzny odbiornik GPS/GNSS o 
dużej dokładności 

 

 

 

 

 

 


