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VISÃO GERAL 

HAGLÖF SWEDEN® 

A Haglöf Sweden AB foca no desenvolvimento, fabricação e venda de soluções modernas de medição para profissionais de 

inventários florestais e outros trabalhos de medição de campo. 

Na gama de produtos exclusivos da Haglöf Sweden você encontrará a maior variedade de brocas e calibradores de precisão do 

Mundo, uma variedade de medidores de altura e distância, telêmetros a laser, calibradores computadorizados e sistemas 

completos de software e aplicações.  

Existem mais de 200 empresas reresentando as marcas Haglöf Sweden pelo mundo. Isso garante aos clientes em todos os 

continentes e em mais de 100 diferentes mercados um serviço rápido e qualificado e suporte. 

VERTEX LASER GEO E LASER GEO 

CARACTERÍSTICAS  

Os modelos de instrumentos GEO da Haglöf Sweden oferecem capacidade e vesatilidade excepcional, para 

operações de medições precisas e eficientes em diferentes situações, terrenos, climas e adjacências. 

Os instrumentos GEO oferecem medição de longa distância com laser de alta precisão e sensores 

integrados de inclinação e bússola para medições precisas em 3D. Os resultados são apresentados em 

um display interno e em um display gráfico externo de LCD.  O modelo VERTEX LASER GEO inclui 

tecnologia ultrasônica para medição de distâncias, otimizada para instrumentos em florestas densas e para 

implantação de parcelas circulares.  

GPS E MAPEAMENTO 

O receptor de GPS integrado e um ID numérico de cinco dígitos permite que você marque dados importantes com coordenadas 

com um simples toque em uma tecla. Seus dados são armazenados em um drive SSD e estarão imediatamente disponíveis ao 

conectar-se à interface USB 2.0 padrão do GEO a qualquer computador pessoal ou computador Apple. Nenhuma instalação de 

software ou drivers são necessários, e seu campo de dados pode ser aberto diretamente em seu programa GIS favorito- ou 

aplicativo de planilhas sem qualquer software especial para conversão.  
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Operações complexas com medição de área, mapeamento dos alvos em 3D e mapeamento de trilhas possuem funções 

integradas nos instrumentos GEO. Estas funções estão disponíveis sem ferramentas externas exclusivas. A função Vetor 3D 

permite que você meça alvos horizontais como a largura de copa ou altura de pilhas ou montes.  

FLORESTAL 

O modelo VERTEX LASER GEO é especialmente adequado para aplicações de medição florestal. O uso de um transponder 

ultrasônico ajuda você a determinar com rapidez e precisão se uma árvore está dentro ou fora de uma parcela circular. O 

método ultrasônico é superior se comparado a métodos alternativos, pois pode ser usado em florestas densas e áreas com sub-

bosque denso.  

ALTURAS 

As funções padrão de medição de altura com laser (VERTEX LASER GEO: também ultrassom) como as medições de 3-pontos, 2-

pontos ou 1 ponto estão disponíveis no sistema de menu fácil-de-seguir. O visor com mira luminosasem ampliação ajuda você 

identificar mais facilmente alvos individuais como topos de árvores na floresta.  

ATUALIZAÇÕES E PERSONALIZAÇÕES 

O firmware nos instrumentos GEO podem ser atualizados pelo usuário. Novas funcionalidades estão disponíves para você 

comprar e implementar quando prontas e lançadas. Firmwares alternativos para aplicações padrão de utilização especificadas 

pelo usuário podem ser oferecidas no desenvolvimento e custos de licença. 

COMUNICAÇÃO E BATERIA 

O transmissor integrado Bluetooth V4, de baixo consumo, permite uma transferência de longa distância sem fio para seu 

dispositivo portátil favorito. Os instrumentos GEO apresentam bateria de íon de lítio de longa duração que são carregadas com 

interface mini USB. 
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VISÃO GERAL DO INSTRUMENTO 

 

1. Botões 
2. Lentes do laser 
3. Display interno 
4. Display de LCD 
5. Transmissor Ultrasom (VERTEX LASER GEO) 
6. Sensor de temperatura de ultrasom (VERTEX LASER GEO) 
7. Transmissor Bluetooth  
8. Batria de íon lítio recarregável 
9. Receptor de GPS 
10. Drive SSD 
11. Sensor de inclinação 
12. Visor 
13. Conexão USB e de carregamento e tampa protetora 
14. Sensor de Bússola 
15. Transmissor IR 
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TRANSPONDER T3 

Um transponder T3 é (normalmente) incluso no sistema de instrumento da VERTEX LASER GEO. 

O transponder é equipado com um transmissor ultrasônico e um receptor que comunicam-se com o instrumento de medição. O 

transponder pode ser usado tanto para medição direta como para medição circular, com um adaptador 360°. Para usar o 

transponder para medir alturas de árvores, remova-o do adaptador e fixe-o no tronco da árvore em altura pré-definida. 

O Transponder T3 é equipado com um sinal de bipe, indicando o status LIGADO ou DESLIGADO. O T3 não tem interruptor e o 

instrumento VERTEX LASER GEO é basicamente usado como um controle remoto para ligar e desligar. Quando ligado, o 

transponder fica ativo por aproximadamente 20 minutos. 

O transponder utiliza uma pilha alcalina AA de 1,5-volt para operar, que é colocada embaixo da tampa da bateria.  

1. Alojamento do Transponder 
2. Receptor de Ultrasom  
3. Cobertura da bateria 

ADAPTADOR 360 

Um adaptador e um bastão personalizado podem também ser usados no sistema 

Vertex Laser. O adaptador permite que os sinais de ultrasom sejam espalhados 

em um círculo de 360° para serviço de amostragem.  

Outro acessório opcional é o monopé, adequado para medir objetos pequenos e 

obter um alvo mais firme.  Os intrumentos GEO se encaixam ao monopé com um 

suporte 1/4-20. 

MONOPÉ 

O monopé é usado em conjunto com o adaptador 

para o transponder. Esta solução permite ao usuário 

medir em 360 graus em torno do monopé, usando o 

ultrassom. O monopé é telescópico, leve e pode ser 

elevado.  

Caso seja usado um monopé com o intrumento GEO 

para alcançar uma alvo mais firme, é importante usar um monopé não magnético. Se utilizar um bastão monopé, você pode 

correr o risco de comprometer a bússola no instrumento GEO. Leia mais na seção de Bússola, neste guia do usuário.  

  

1 

2 

3 
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FUNÇÕES E USO DOS BOTÕES  

BOTÕES 

Os instrumentos da linha GEO contém três botões: dois botões seta e o botão ON. 

 

ON 

Um toque no botão ON inicia o instrumento GEO. O botão ON é usado para selecionar o comando do menu ou uma função; para 

confirmar a seleção ou um valor; e como um gatilho quando alturas e inclinação são medidos. Quando você usa a função laser 

para medir distâncias, o botão ON pode ser mantido pressionado para ativar uma função de escaneamento. O laser vai escanear 

continuamente até atingir um alvo ou o até o botão ser solto. A função de escanemento é especialmente útil para medir objetos 

finos como linhas de força ou telefone. 

BOTÕES SETA 

Use os botões seta - DME e SEND – para navegar entre os menus, e mudar valores e seleções.   

BOTÃO DME 

Quando desliga-se o instrumento, a função de medição de distância ultrasônica pode ser ativada pressionando o botão DME. 

O botão DME também é usado para trabalhar com o laser. Pressione o botão DME para mudar temporariamente o modo pré-

definido do laser Primeiro (First), Mais forte (Strongest) e Último (Last), para permitir que o sensor laser trabalhe no melhor 

modo para a situação. Exemplo: use o modo Último para evitar que o laser atinga um alvo em frente ao seu alvo principal como 

mato ou arbustos. 

BOTÃO SEND 

Com o botão SEND, dados podem ser enviados com IR e Bluetooth para um dispositivo externo ou salvo na memória interna 

enquanto realiza-se a medição. A transferência de dados por IR ou Bluetooth é desativada quando a armazenagem de dados é 

ativada.  

SAIR (DME + SEND)  

Pressione ambos botões DME e SEND ao mesmo tempo para sair de um menu, interromper uma função ou desligar o 

equipamento. O instrumento tem função de desligamento automatico que é ativada cerca de 2 minutos após inatividade. 

RECONFIGURAÇÃO 

Se o software estiver bloqueado, um reset pode ser feito pressionando todos os botões ao mesmo tempo (DME, SEND e ON). 

DESLIGANDO  

O instrumento desliga após 2 minutos de inatividade. Para desligar o instrumento manualmente, pressione os botões DME- e 

SEND ao mesmo tempo quando estiver no menu principal. Se o GPS ou o Bluetooth estiverem ativados, o instrumento levará 18 

minutos antes do desligamento total. Isso é para manter o GPS ou Bluetooth ativos e prontos para novas medições dentro o 

prazo de 18 minutos. 
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VISOR 

MIRA LASER 

Os instrumentos GEO possuem mira laser de alta 

intensidade. A mira não se amplia, para simplificar a 

identificação de objetos próximos.  

DISPLAY HEAD UP 

A mira também funciona como um display interno onde 

vários resultados são mostrados. Mais detalhes são mostrados no display grande de LCD ao lado esquerdo do instrumento. 

BATERIA E CARREGAMENTO DE BATERIA  

O instrumento possui bateria de íon lítio embutida. O display mostra 

o símbolo do status da bateria em (4) passos (100%, 75%, 50%, 0%). 

O carregamento da bateria é feito conectando o cabo mini USB à 

interface de contato mini USB atrás do instrumento.  

Quando a bateria está carregada, o carregamento pára 

automaticamente. O instrumento não deve ser desligado durante o 

carregamento. Se a bateria estiver vazia, uma carga completa leva 

aprox. 3.5 horas, e uma bateria totalmente carregada vai durar por 

aprox. 2000 operações de medição. A troca de bateria, se necessário, 

só pode ser feita em estações de serviço autorizadas.   

TELA PRINCIPAL  

1. Pressione ON para iniciar o VERTEX LASER GEO / LASER GEO.  

2. O menu principal é iniciado.  

a. Nome do instrumento  

VL GEO (Vertex Laser Geo) ou L GEO (Laser Geo) 

b. Número do produto 1000 

c. Versão 3.0 

d. Número de série 60001 

e. Icones de status  

f. Menu – ”Função”  

ICONES DE STATUS 

O menu principal mostra alguns ícones de status úteis. 

Ícone 1: Nível de bateria  (0%),  (25%),  (75%),  (100%),  (carregando) 

Ícone 2: Bluetooth  (Bluetooth ligado),  (conexão ativa) 

Ícone 3: GPS  (GPS habilitado) 

Ícone 4: Memória  (Armazenamento de memória habilitado)  

Ícone 5: Declinação de bússola  (Declinação de bússola habilitada)  

  

● 

ALT 
27,3 

A 

B 

C 

D 

F 
E 
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ESQUEMA DE MENU 

Use o botão DME- ou SEND para mudar o menu atual. Pressione ON para entrar na função. Para sair de um menu, pressione os 

botões DME- e SEND ao mesmo tempo (Sair). 

Atalho para a função DME (ultrasom): Pressione o botão DME quando o VERTEX LASER GEO 

estiver desligado. 
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CONFIGURAÇÕES 

No menu de CONFIGURAÇÕES (AJUSTES), todas as configurações são feitas para medir alturas, distâncias e ângulos.  

1. Pressione ON para ligar o instrumento GEO. 

2. Selecione AJUSTES e pressione ON para confirmar. Escolha AJUSTES no menu AJUSTES e pressione ON. 

     

3. Use o botão DME ou SEND para mudar valores e ajustes. Pressione ON para seguir para o próximo campo. As configurações 

são salvas quando você passa por todos os campos. Para sair, pressione os botões DME- e SEND ao mesmo tempo. 

MÉTRICA/PÉS:  

Selecione para usar aunidade de medido métrica ou imperial (pés) para alturas e distâncias.   

GRAUS/GRADOS/%:  

Selecione a unidade para inclinação/ ângulos como GRAU (graus 0…360), GRAD (grados 0…400) ou % (porcentagem).  

P.OFFSET:  

A medida P.OFFSET é à distância da frente do instrumento até um ponto 

imaginario onde a extensão da linha de mira da árvore e do topo coincidem.  

O ponto é localizado atrás do pescoço do operador do instrumento. A 

inclinação do pivô deve ser ajustada para aprox. 0,3m/1.0 pé, em casos 

normais.  

Como o instrumento vai presumir que a distância de um objeto está logo 

abaixo da altura requerida do alvo, metade do valor do diâmetro deve ser 

adicionada à inclinação do pivô para compensar o afunilamento de uma árvore. Quando medem-se alturas de árvores, é 

recomendado adicionar metade do diâmetro médio na área onde você está correntemente medindo. 

ALT.TRP:  

ALT.TRP é a altura do transponder, ou seja a altura que o transponder é fixado na árvore quando medindo 

alturas. O valor padrão de fábrica para o transponder é 1,3m (igual a medida de DAP), mas pode ser modificado 

conforme demanda. Em casos normais, a ALT.TRP refere-se ao centro do transponder até o nível do solo. No 

menu ALTURA DME, o ALT.TRP é sempre adicionado à altura.  
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ALT.OLHO:  

O valor para ALT.OLHO (ou altura do olho) é igual a altura dos olhos do operador do nível do solo. Este valor é 

usado na função de laser 1-point para calcular a altura total do nível do solo. 

 

 

DIST.M: 

No menu ALTURA DME, é possível utilizer uma distância fixa para a mdeição. Neste caso o equipamento irá utilizar a medida 

informada no campo DIST.M (distância manual) como a distância para esta medição, por exemplo uma distância fixa entre 

postes. A DIST.M também pode ser usada se você encontrar dificuldades ao medir distâncias com ultrasom e/ou laser, por 

exemplo se um objeto grande estiver bloqueando o objeto a ser medido. Aviso! A precisão de uma distância medida 

manualmente e entrada de distância afetam a precisão do resultado da altura. Lembre-se de configurar a altura correta do 

transponder ALT.TRP como esta valor é também usado quando usa-se a entrada de um valor de distância manual, veja acima. 

MODO LASER:  

Configure se é para o laser reagir ao PRIMEIRO (FIRST) objeto que encontra; o objeto que der o 

sinal MAIS FORTE (STRONGEST) ou 

reaga e meça o ÚLTIMO (LAST) alvo 

que ele atingir quando você mede 

distâncias.  

Você pode mudar temporariamente 

o modo laser pressionando o botão DME, e alterne entre alvo PRIMEIRO-, MAIS FORTE- e ULTIMO. Note que o laser irá retornar 

ao modo padrão depois de uma medição.  

BAF:  

BAF é usado no menu DME e normalmente para se medir uma distância com ultrasom (VERTEX 

LASER GEO). A função BAF também está disponível quando trabalhamos com laser. Quando 

realizamos uma operação de medição “relascópica”, a função BAF integrada pode ser usada para 

controlar o diâmetro mínimo de uma árvore ‘Ø’ para um terreno. Quando trabalhamos com 

relascópio ou prisma, algumas árvores no terreno podem ser difíceis de enxergar e determinar se 

inclusas ou não no terreno. Medindo a distância do centro do terreno, o instrumento pode 

calcular um diâmetro mínimo para a árvore a ser incluída no terreno. Os fatores BAF integrados 

são: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (m2/ha), alt. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (ft2/acre). Use a 

opção ‘- -‘para desabilitar a função BAF.  

 

Em terrenos inclinados, o VERTEX LASER GEO pode compensar pela inclinação e calcular a medida 

de diâmetro. Nestes casos, use a função ANGULO no menu para medir a distância e ângulo da 

árvore até o ponto de referência (veja a seção ANGULO neste guia do usuário).  

AZIMUTE 

Selecione a unidade de medida para a bússola como 360° (graus 0…360°) ou 400’ (grados 0…400). 

Esse ajuste só se aplica ao valor que é mostrado no display. Os dados da bússola mostrados nos 

arquivos CSV e KML são sempre no formato 360°. 
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DECLINAÇÃO MAGNÉTICA:  

Configure a declinação magnética local com valores entre: -90.0° e +90.0°.  

A declinação magnética no instrumento é configurada para 0.0. Antes de usar o instrumento 

GEO, você pode ter que introduzir uma declinação magnética para sua área geográfica. A 

declinação correta é (somente) importante se os seus dados forem ser usados em um software 

GIS ou se o verdadeiro norte azimute for requisitado.  

A Terra é circundada por um campo magnético, e qualquer objeto magnetizado desobstruido, ou bússola de procura-Norte, irá 

orientar-se com os polos magnéticos Sul e Norte. A declinação magnética (também conhecida por variação magnética) é a 

diferença no rolamento, ou ângulo, de sua posição para o verdadeiro Norte (também conhecido como Polo Norte) e Norte 

magnético, que está localizado am algum lugar na costa norte do Canadá. A declinação magnética varia significantemente de 

lugar para lugar no mundo e ligeiramente de ano a ano. É importante achar a declinação magnética correta para sua área para 

garantir que os cálculos que seu intrumento realiza estejam corretos.  

Escolha o menu AJUSTES para configurar a declinação correta para posição que você está, entre o verdadeiro Norte e o Norte 

magnético. O instrumento vai automaticamente ajustar o ângulo medido da bússola com a declinação configurada.  

1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

2. Selecione AJUSTES e pressione ON para confirmar a seleção. Então escolha AJUSTES no menu AJUSTES e pressione ON. 

  
3. Pressione ON, passo a passo, até DECL. MAGNET. ser exibido. 

4. Use o botão DME- ou SEND para mudar o sinal (‘+’/’-‘), então pressione ON para seguir á próxima posição. 

5. Use o botão DME- ou SEND para mudar dígito na posição atual (‘+’/’-‘). Pressione ON para seguir á próxima posição. 

6. Repita o passo 5 acima até todos os dígitos serem definidos.    

Veja http://www.magnetic-declination.com/ para as útimas informações sobre declinação magnética. 

Variações em algumas grandes cidades  
 

Anchorage   22° 
Atlanta   -4° 
Bombay  -1° 
Boston  -16° 
London  -4°  
Little Rock  3°  
Livingston, MT  14° 
Munich  1°  
New York City  -14° 

Orlando  -5° 
Oslo  -2° 
Paris  -2° 
Calgary  -18° 
Chicago  -3° 
Denver  10° 
Jerusalem  3° 
Rio de Janeiro  -21° 

San Francisco  15° 
Seattle  19° 
Shanghai  -5° 
Toronto  -11° 
Vancouver  -20° 
Washington DC  -10° 
Waterbury, CT  -14° 
Stockholm   2° 

 

http://www.magnetic-declination.com/
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MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA  

Para o modelo instrumento LASER GEO, as descricões para o método laser são válidas. 

Existem dois métodos para medir distâncias no VERTEX LASER GEO: laser ou ultrasom. Qual método usar para uma operação de 

campo é determinado por fatores como composição do terreno e sub-bosque. As condições de tempo atuais podem ser 

importantes. O função laser é geralmente usada para medir longas distâncias em terreno aberto.  

Em combinação com o transponder T3, a medição por ultrasom pode ser usada trabalha-se com parcelas circulares a para medir 

distâncias curtas em florestas densas.  

MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA  

LASER 

O laser pode ser usado para medir a distância aos alvos como árvores, linhas de trasmissão de energia ou construções. O laser 

também pode ser usado para funcionar com a função BAF, entretanto o método de ultrasom (VERTEX LASER GEO) é 

normalmente mais usado para esta aplicação.  

O sensor do laser do intrumento é de excelente qualidade e oferece resultados precisos e extensa gama de medição. O laser 

emite pulsos invisíveis, infravermelha segura para os olhos que refletem do alvo selecionado de volta para seu receptor óptico. 

A distância é calculada comparando o tempo de retorno com a constante velocidade da luz e mostrada no display do 

instrumento. A habildade do sensor do laser em medir um alvo depende da superficie do alvo e qualquer interferência entre o 

sensor e o alvo, como poeira, neblina, folhagem ou outros. A reflexão é determinada por cor, opacidade, distância e o ângulo de 

reflexão, assim como a densidade de qualquer interferência ambiental entre o sensor e o alvo. Um alvo mais claro é mais 

refletivo que um escuro.  

Use o botão DME para mudar temporariamente o modo do laser pré-definido (Primeiro-, Mais forte-, Ultimo- alvo) permitindo 

ao laser trabalhar com o melhor modo possível para a situação. Exemplo: Use o modo Ultimo para evitar que o sensor do laser 

atinga um alvo em frente ao seu alvo principal como grama ou arbustos. 

ULTRASSOM 

Vertex Laser Geo: juntamente com o transponder T3, ultrasom pode ser usado para medir parcelas circulares. Você pode 

trabalhar coma função área basal BAF para determinar se uma árvore será incluída no estudo de relascopia. O ultrasom pode ser 

usado em florestas densas; uma grande vantagem se comparado a outros métodos. 

O método Vertex ultrassom usa sinais ultra-sônicos para fazer a leitura de distância do instrumento de medição e o transponder 

T3. A altura é calculada trigonometricamente com os resultados mensurados de distância e ângulos. O Transponder T3 funciona 

tanto em um modo 60° para medição de altura direta, por exemplo fixado ao tronco de uma árvore virado para o operador; ou 

em um modo 360° quando montado no bastão monopé virado para baixo – excelente quando trabalha-se em amostras de 

terrenos circulares com o método de ultrassom Vertex Laser Geo.  

A tecnologia de ultrasom pode ser usada quando o alvo está completamente ou parcialmente coberto e difícil de visualizar.  A 

metodologia é útil em amostras circulares de terreno, e se o ponto de referência (centro do terreno) estiver coberto por sub-

bosque como arbustos ou mato. Quando medimos o ângulo para o ponto de referência, a distância horizontal pode ser 

apresentada.  

Trabalhar com medidores de fator ou prismas pode ser difícil em áreas com sub-bosque carregado, e baixa visão pode impedir 

uma avaliação correta do diâmetro. Com a função BAF integrada (Função Área Basal), o diâmetro mínimo de árvores para 

árvores a serem inclusas no contagem pode ser apresentado, medindo-se a distância da árvore até o ponto de referência/centro 

do terreno. 
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ALTURAS 

Os instrumentos GEO oferecem diferentes métodos para aplicações de medição de altura: 

ALTURA 3P – 3-MEDIÇÃO DO PONTO COM LASER 

 

Distância e ângulo para parte opcional do objeto alvo medido com laser. O ângulo – inclinação – é 

medido na base e na parte mais alta (topo) do objeto.   

 

1. Pressione ON para ativar o instrumento. 

2. Selecione ALTURA 3P e pressione ON para confirmar sua seleção. 

3. Quando a mira laser estiver ligada e o texto MIRE E CLIQUE NO ON PARA MEDIR é exibido no 

display de LCD, mire no ponto opcional do objeto e dê um toque curto no ON para medir a 

distância e ângulo deste ponto. Mire no ponto até um bipe curto seja emitido e um resultado seja mostrado no display 

head up.  

4. Um resultado temporário de altura do ponto que você está mirando à partir do solo, incluindo altura pré-definida, é 

exibido. 

5. Se você errar o alvo, você pode começar de novo mirando no ponto, e dando um toque rápido/curto no ON. 

6. Aviso: Se necessário, use o botão DME para mudar temporariamente o modo pré-definido do laser (Primeiro-, Mais 

forte-, Último- alvo) para permitir que o laser trabalhe com o melhor modo para a situação atual de medição. Exemplo: 

use o modo Ultimo para evitar que o laser atinga um alvo em frente ao seu alvo principal como grama ou arbustos. 

7. Mire na base ou outro ponto de referência que você escolheu para medir de cima do objeto. Pressione ON e continue 

pressionando até um bipe ser emitido e a mira laser ser desligada. Solte o botão ON. 

8. Mire no topo (ou outra altura) no objeto e continue pressionando ON até um bipe ser emitido e o resultado seja 

mostrado no display head up. Solte o botão 

ON. 

a. SD Distância de inclinação (m ou pés)  

b. DH Distância Horizontal (m ou pés) 

c. GRAD Ângulo (Grau, % ou Grad) 

d. A1 Altura (m ou pés) 

9.  A altura, calculada a partir dos três (3) pontos 

de referência da árvore medidos, agora é 

mostrada no display. 

10. Repita o ponto 8 para medir mais alturas no mesmo objeto. 

Pressione ambos botões DME e SEND para sair do menu. 

  

a 

b 

c 

d 
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ALTURA 1PL – 1-MEDIÇAO DE PONTO COM LASER 

Distância, azimute e ângulo para uma parte opcional do objeto são medidos com o laser.  

Para trabalhar com o método ALTURA 1-PL – (também: um-ponto ou um-disparo), o usuário deve estar posicionado no mesmo 

nível horizontal da base do objeto alvo. A altura da visão do usuário -ALT.OLHO – deve ser configurada no menu de 

configurações. 

 

1. Pressione ON para ativar o instrumento. 

2. Selecione ALTURA 1PL e pressione ON para confirmar sua seleção. 

3. Quando a mira laser vermelha ligar e o texto MIRE E CLIQUE NO ON PARA MEDIR for exibido, mire 

no topo (ou outra altura) no objeto alvo e dê um toque curto no ON para medir a distância e 

ângulo para o topo. Mire no ponto até um bipe curto ser emitido e o resultado ser mostrado no 

display head up. Aviso: Se necessário, use o botão DME para mudar temporáriamente o modo pré-

definido do laser (Primeiro-, Mais forte-, Último- alvo) para permitir que o laser trabalhe com o 

melhor modo para a situação atual de medição. Exemplo: use o modo Ultimo para evitar que o laser atinga um alvo em 

frente ao seu alvo principal como grama ou arbustos. 

a. SD Distância de inclinação (m ou pés)  

b. DH Distância horizontal (m ou pés) 

c. ALT Altura (m ou pés) 

d. GRAD Ângulo (Grau, % ou Grad) 

e. AZ Azimute (Grau ou Grad) 

4. A altura (ALT.OLHO inclusa) é agora exibida no 

display.  

5. Repita o ponto 3 para uma nova altura.  

Pressione ambos botões DME e SEND para sair do menu. 

 

  

a 

b 

c 

d 

e 
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ALTURA DME – 2-MEDIÇÃO DE PONTO COM ULTRASOM 

 

VERTEX LASER GEO: Distância e ângulo do ponto de referência com ultrasom e um transponder. O ângulo do 

topo é medido. 

1. Certifique-se que o instrumento VERTEX LASER GEO esteja desligado. 

                  
2. Inicie o transponder T3 segurando o transmissor ultra- sônico do instrumento VERTEX LASER GEO próximo ao centro do 

transponder e pressione o botão DME do instrumento VERTEX LASER GEO. Aguarde dois bipes curtos do transponder. O 

transponder T3 está agora ON e vai permanecer ON por aprox. 20 minutos antes que o desligamento automático 

ocorra. Para desligar o transponder T3 (OFF), repita o procedimento descrito acima e espere por quatro (4) bipes 

curtos.  

Posicione o transponder na posição correta de altura (ALT.TRP). 

Ligue o instrumento de medição. 

3. PRESSIONE ON para ativar o instrumento VERTEX LASER GEO. 

4. Selecione ALTURA DME e pressione ON para confirmar sua seleção.  

5. Mire no transponder T3 e pressione ON para medir a distância e ângulo. Mire no T3 até um bipe 

ser emitido e o resultado ser exibido no display head up. 

6. Mire no topo (ou outra altura) no objeto alvo e pressione o botão ON até ouvir o bipe e o 

resultado ser exibido no display interno. Solte o botão ON. 

a. SD Distância em linha reta (m ou pés)  

b. DH Distância Horizontal (m ou pés) 

c. GRAD Ângulo (Grau, % ou Grad) 

d. A1 Altura (m ou pés) 

7. A altura (ALT.TRP inclusa) é mostrada no 

display. 

8. Repita o ponto 6 para mais alturas no mesmo 

objeto. 

Pressione os botões DME e SEND para sair do menu. 

  

a 

b 

c 

d 
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ALTURA DME – 2-MEDIÇÃO DE PONTO COM DISTÂNCIA MANUAL  

 

1. Pressione ON para ativar o instrumento. 

2. Selecione ALTURA DME e pressione ON para confirmar sua seleção.      

3. Aceite o valor de distância exibido no display (DIST.M) com um toque curto no botão SEND. Se este valor estiver 

incorreto, ele pode ser mudado no menu AJUSTES. DIST.M refere-se à distância entre a altura dos olhos e o ponto de 

referência. 

4. Mire no ponto de referência com uma altura conhecida, ALT.TRP no menu AJUSTES, configure para zero (0) se o ponto 

de referência for igual ao nível do solo. Pressione ON para medir o ângulo ao ponto de referência. Continue 

pressionado o botão ON até um bipe curto ser emitido e o resultado ser exibido no display 

interno. Solte o botão ON. 

5. Mire no topo (ou outra altura que você queira medir) no objeto e continue pressionando ON até 

um bipe curto ser emitido e o resultado ser mostrado no display interno. Solte o botão ON. 

6. A altura (ALT.TRP inclusa) é mostrada no display. 

a. SD Distância em linha reta (m ou pés)  

b. DH Distância Horizontal (m ou pés) 

c. GRAD Ângulo (Grau, % ou Grad) 

d. A1 Altura (m ou pés) 

7. Repita o ponto 5 para mais alturas. 

Pressione ambos os botões DME e SEND para sair do 

menu. 

Note que a precisão da distância introduzida manualmente afeta a precisão do resultado de medição de altura. 

  

a 

b 

c 

d 
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MAP. TRILHA 

A função MAP. TRILHA permitirá a coleta de coordenadas de alvos em uma sequência lógica usando o método de laser ou 

ultrassom, inclinação e dados de azimute. A função MAP. TRILHA é útil quando mapeia-se diferentes caminhos, trilhas possíveis 

ou estradas onde os dados de GPS não são sucifientemente precisos ou quando estiver mapeando caminho para cabos de aço 

para transporte de toras. Se a floresta é densa, o método de ultrassom pode ser usado para medir distâncias.  

A bússola integrada do instrumento mostra direção continuamente no display antes de 

completar a rotina de medição. Esta função guia o usuário para atingir um alvo na direção 

desejada. 

Normalmente, seu último alvo será sua próxima referência. Entretanto, uma referência 

pode ser movida com o GPS integrado ou usando o laser ou DME. Isto é usado, por 

exemplo, quando o próximo alvo não está visível do seu ponto de referência, e você deve 

afastar-se da trilha para ser capaz de enxergá-lo. 

 
1. Ponto de partida 
Entre com a posição de 5 
dígitos para sua trilha; Ex: 
12345. 
 
Use o laser para medir o 
primeiro alvo.  
 
Uma coordenada de GPS 
será armazenada neste 
ponto de partida (Se a opção 
de GPS estiver ativada). 
Vá até o alvo. 
 

2. Use o laser para medir o 
segundo alvo. 
 
Vá até o alvo. 
 

3. Se o próximo alvo não 
estiver visível da trilha, 
mova-se para uma posição 
onde o alvo é visível e use o   
 
GPS para armazenar sua 
posição. 
Use laser para medir o 
terceiro alvo. 
 
Vá até o alvo. 
 

4. Use laser para medir o 
quarto e último alvo. 
 
Seu alvo agora está 
armazenado em um arquivo 
CSV- e um arquivo KML. 
 

 

  

1 

2 
3 

4 
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DISTÂNCIA COM DME OU LASER 

O modo de medição de distância padrão dos instrumentos GEO é o método laser. O usuário pode mudar para trabalhar com o 

ultrasom (apenas VERTEX LASER GEO) no sub menu antes de começar a operação de medição. Quando usa-se o ultrasom (DME), 

o transponder T3 deve ser posicionado no alvo. Na maioria dos casos, um segundo usuário permanece no objeto alvo, e segura o 

transponder na altura configurada ALTURA ALVO, normalmente 1.3m acima do solo. Se trabalhamos com o modo DME, o 

transponder T3 deve ser ativado antes que o trabalho de medição comece. Selecione DME e ligue o transponder T3 segurando o 

transmissor ultra-sônico no instrumento VERTEX LASER GEO próximo ao centro do transponder e pressione o botão ON. 

 

MAP. TRILHA - PASSO A PASSO 

1. Pressione ON para ligar o instrumento . 

2. Selecione a opção MAP. TRILHA usando as flechas e o ON para confirmar.  

   
3. Informe um ID para sua trilha. Essa ID será usada para nomear o arquivo que será gerado. Use o botão SEND para 

mover o cursor e o botão DME para mudar o digito (‘0’-‘9’). Pressione o botão ON para confirmar.  

Nota! Se for informado uma ID existente, os dados serão adicionados na ID existente de forma sequencialo. 

4. Quando o texto DECL.MAGNET.  Aparecer no display, informe a declinação magnética do lugar onde você está.  

Nota! É muito importante que a declinação magnética esteja ajustada. Caso contrário o instrumento mostrará 

medições erradas de direção.   

5. Use os botões DME ou SEND para mudar o sinal de ‘+’ e ’-‘, então aperte o botão ON para mover o cursor para a 

próxima posição. 

6. Use os botões DME ou SEND para mudar o primeiro digito e então aperte o botão ON novamente. Repita essa operação 

para todos os digitos da declinação magnética. 

7. Agora informe a ALTURA DO ALVO. A altura do alvo é usada como uma referencia da altura que as medições serão 

feitas em relação ao solo dentro da trilha. Se estiver mirando na altura no chão, as Altura do Alvo deve ser 0.0.  

Nota! Lembre sempre de mirar o laser na altura informada como Altura do Alvo. 

    

8. Vá até o início da trilha.  

  
9. O instrumento está pronto para medir o primeiro alvo. Selecione o método LASER ou DME e pressione ON para ir para 

o menu de medição. Mire do alvo na altura configurada como Altura do Alvo e pressione ON para medir. Continue 

mirando até ouvir um bipe e a medição aparecer no display. Se o resultado da medição parecer razoavel, pressione o 

botão Send para salvar a medida, se não pressione ON para medir novamente.  
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O GPS irá iniciar automaticamente (se o GPS estiver habilitado) para obter as coordenadas do seu ponto de partida 

quando você for salvar a medida do primeiro alvo. Isso é importante caso você queira utilizar um software GIS 

posteriormente. Os valores do GPS irão continuar variando até que você clique no botão ON. A obtenção das 

coordenadas pode ser reiniciada apertando o botão DME.  

Note que apenas as coordenadas GPS x e y são utilizadas. A coordenada z é calculada a partir dos dados de altura do 

aparelho, o que é muito mais preciso que a informação de altitude do GPS. Para ignorar os dados do GPS pressione as 

duas flechas simultaneamente.  

 

10. O número sequencial (SEQ) e o comprimento total (RESUMO) da trilha são mostrados no display. Vá até o alvo que 

acaba de ser medido. Pressione ON voltar para o menu de medição. 

 
11. Selecione ULT. ALVO (último alvo) para ser também o seu novo ponto de referência, ou caso você não tenha 

visibilidade do próximo alvo da trilha deste ponto, selecione a opção SEM VISADA. Então escolha entre USAR LASER ou 

USAR DME para obter um novo ponto de referencia for a da trilha. Você também poder escolher a opção USAR GPS se 

você precisa se mover para visualizar o próximo alvo. Note que a coordenada z do GPS não é utilizada. Quando você se 

mover para o novo ponto de referência, certifique-se de estar a mesma altura que o seu último alvo. 

 
12. Use a opção ALTURA para medir a altura do alvo. 

LASER:   

a. Mire em um ponto qualquer do alvo e dê um clique no botão ON. Continue mirando até ouvir um bipe e a medida ser 

mostrada no display.  

b. Agora mire na base do alvo e pressione o botão ON e mantenha presionado até ouvir um bipe. 

c. Por último mire no topo do alvo, pressione o botão ON e mantenha pressionado até ouvir um bipe. A altura medida 

será mostrada no display. 

d. Pressione o botão Send para salvar a medida ou ON para voltar para o menu de Ponto de Referência. 

 

DME: 

a. Posicione o transponder no alvo na altura configurada como Altura do Alvo. Mire no transponder e dê um clique 

longo no botão DME para medir distância e o ângulo até o transponder.  Mire no transponder até ouvir um bipe e o 

resultado seja mostrado no display. 

b. Mire no topo do alvo e presisone ON até ouvir um bipe.  

c. A altura calculada, altura do alvo inclusa, será mostrada no display.  

d. Pressione o botão Send para salvar a altura medida ou pressione ON para voltar para o menu de Ponto de 

Referência. 
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13. Repita os passos 9 a 12 para salvar o próximo alvo. 

14. Quando estiver pronto selecione a opção FIM para finalizar a trilha. 

COMPRIMENTO DA TRILHA 

O comprimento total (soma de todas distâncias de inclinação) de sua trilha é exibido na última 

tela. 

 

 

DADOS DE TRILHA CSV  

Os dados da Trilha estão disponíveis na biblioteca no Instrumento VL_GEO:\DATA or L_GEO:\DATA. 

1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

 
2. Conecte seu instrumento a um computador com um cabo mini USB. 

3. Seus dados de trilha são encontrados no arquivo TRAILXXX.CSV (arquivo csv) e em TRAILXXX.KML (arquivo Google 

Earth) one XXX é a ID para a trilha. 

4. Copie/mova seus arquivos para seu PC para backup e use seu arquivo de planilhas favorito ou software GIS para abrir 

seus arquivos de dados. O arquivo KML pode ser aberto no Google Earth. 

 

EXEMPLO DE ARQUIVO GOOGLE EARTH FILE, ARQUIVO KML  

Cada alvo no arquivo KML é definido como “PXXX, Y” onde ‘XXX’ é a ID da trilha e ‘Y’ 

é a sequência de medição. O arquivo KML pode ser aberto no Google Earth e pode 

ajudar o usuário a fazer uma checagem de qualidade visual dos dados. No exemplo 

aqui à direita, o GPS é usado como referência para o alvo P1,3. 
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LASER MAP 

A função LASER MAP é útil para mapeamento 3D de diferentes tipos de alvos maiores, como construções e montes. A mesma 

função pode ser usada para calcular áreas 2D, como área de fuste de uma árvore, áreas de construções ou similares. 

 
1. Ponto de partida 
Entre com uma ID de 5 dígitos para seu 
alvo, por exemplo 12345. 
 
Use o laser para medir uma ou várias 
posições de alvo.  
 
Uma coordenada de GPS será 
armazenada com este primeiro ponto 
de referência (se o GPS estiver 
habilitado). 
 
Use laser para medir o próximo ponto 
de referência adequado. 
 
Siga até o novo ponto de referência. 

2. Segundo ponto de referência. 
 
Use laser para medir uma ou várias 
posições de alvo.  
 
Use o GPS ou laser para medir o 
próximo ponto de referência 
adequado. 
 
Se usar o GPS, siga para o próximo 
ponto de referência e inicie o GPS. 
 

3. Terceiro ponto de referência  
 
Use laser para medir uma ou várias 
posições de alvo.  
 
Seus dados de alvo estão agora 
armazenados em um arquivo CSV- e um 
arquivo KML. 
 

Faça medições múltiplas de um ou vários pontos de referência até o alvo. Use laser ou GPS para definir seus pontos de 

referência. 

LASER MAP - PASSO A PASSO 

1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

2. Selecione o menu LASER MAP à partir do menu principal e pressione o botão ON.  

 
3. Entre com uma ID pars seu alvo. Esta ID é usada para nomear os arquivos de dados. Use o botão Send para mover o 

cursor a o botão DME para mudar o dígito (‘0’-‘9’) na posição do cursor. Pressione ON para armazenar a ID. Aviso! Se 

entrar com uma ID já existente, os dados serão adiconados continuamente ao objeto que está sendo medido.  

4. Escolha se prefere que as medidas sejam salva automaticamente ou apenas quando pressionar o botão SEND. 
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5. O Instrumento está agora pronto para o primeiro alvo. Pressione ON para seguir ao menu de medições.  

   
6. Comece selecionando o tipo dos pontos a serem medidos. Use as flechas para mudar a opção e ON para confirmar. 

Todos os pontos seguintes serão da mesma forma até que uma nova opção seja feita. Selecione entre:  

LASER LINHA BASE – se o objetivo for medir a partir da base do alvo medido. Use laser para medir. 

LASER NO ALVO – se o alvo medido já for o ponto a ser medido.  Use o laser para medir o ponto. 

DME LINHA BASE – use ultrassom e o transponder para medir a linha da base do objeto (somente no VL Geo). 

É imoprtante que os pontos da base sejam medidos em uma certa direção. Se você estiver andando no sentido anti-

horário ao redor do objeto, faça as medições da linha da base da esquerda para direita e vice versa. 

7. Mire e pressione ON para medir com laser. Continue mirando até ouvir um bipe e o resultado seja mostrado no display. 

Valores salvos automaticamente: Os dados do alvo serão salvos automaticamente. Se fizer uma medição errada 

pressione SEND para apagar a última medição. 

Sem salvar automaticamente: se o valor medido parecer razoável pressione SEND para salvar, se não, repita a 

medição. 

 

O GPS iniciará automaticamente (se o GPS tiver sido habilitado) quando você armazena o primeiro alvo, para mapear 

sua posição inicial. Esta função é útil se você deseja importar seus dados para um software GIUS mais tarde. Os dados 

de GPS são nivelados até que você aperte o botão ON.  O nivelamento pode ser reiniciado com o botão DME.  

Note que apenas as coordenadas x- e y- do GPS são usadas (UTM). A coordenada z- é calculada  

à partir dos dados de altura do instrumento, que oferece maior precisão do que os dados de altura do GPS. Para ignorar 

os dados do GPS, pressione Escape (botões DME- e Send ao mesmo tempo).  

   
8. Repita o passo 7 até ter uma boa cobertura do objeto. Pressione as duas flechas simultâneamente para mudar o tipo de 

medição do alvo. Se tiver escolhido LINHA DA BASE, a opção NO ALVO será sugerida. 

9. Repita o passo 7 até ter uma boa cobertura do objeto. Pressione as duas flechas simultâneamente para definir um novo 

ponto de referência. 

10. Selecione USAR LASER para seu novo ponto de referência ou USAR GPS se não for possível utilizar o laser por falta de 

visibilidade do alvo. É possível repetir a ação de USAR LASER em vários passos até chegar ao novo ponto de referência. 

Se você selecionar USAR GPS, certifique-se de não ativar essa função até que você esteja no seu novo ponto de 

referência. Note que a coordenada GPS z não é utilizada. Para o modelo VL GEO a opção USAR DME também está 

disponível, neste caso você pode utilizar ultrassom com o transponder para se mover para o novo ponto de referência. 

Quando você se mover para o novo ponto de referência, certifique-se de estar no mesmo nível (altura) que o seu 

último alvo. Se sua medição etiver concluída, selecione FIM para finalizar o mapeamento deste objeto ou RETORNE 

para adicionar mais pontos a partir dos pontos de referência. Antes de selecionar FIM, faça mais um ponto de 

referência no ponto que você começou a medição (opcional). Isso pode ser usado posteriormente para determinar a 

precisão da medição. 
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11. Siga para seu novo ponto de referência.  

   
12. Repita o ponto 6., 7., 8. e 9. para armazenar o próximo alvo. 

DME LINHA DA BASE 

DME LINHA DA BASE só está disponível para o modelo VL GEO. O ultrassom pode ser usado no lugar do laser para medir pontos 

na linha da base de objetos nos casos em que a parte da linha da base do objeto a ser medido esteja encoberto por vegetação, 

por exemplo. 

Certifique-se que o transponder esteja ligado. Fique em um ponto de referência e mire no transponder e clique no botão ON 

para medir distância e ângulo até o transponder. Continue mirando até ouvir um bipe e o resultado seja mostrado no display. 

Você também pode ativar o ultrassom se o laser estiver sendo usado dando um clique longo no botão DME. Um clique curto no 

botão DME irá mudar o modo de operação do laser. 

Essa função utiliza a ALTURA DO OLHO e ALTURA DO TRANSPONDER para calcular a altura no nível do solo. O transponder 

portanto pode ser posicionado acima do nível do solo. Certifique-se que correta ALTURA DO TRANSPONDER esteja configurada 

no menu AJUSTES. Se o transponder for posicionado no chão a ALTURA DO TRANSPONDER deve ser zero (0). A medida padrão 

para o transponder é de 1.3m. 

O ultrassom também pode ser novo ponto de referência. Selecione a opção USAR DME no menu NOVA REF. O procedimento é o 

mesmo que quando você mede um ponto na linha de base.  

 
 

 

RESUMO DA MEDIÇÃO 

A área total e a circunferência horizontal são exibidas na última tela. Note que estes dados 

presumem que uma área foi medida. Se um alvo 3D é medido, estes dados devem ser ignorados. 

 

 

  

 

ALT.TRP 

ALT. 

OLHO 
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DADOS CSV DE ALVO 

Os dados do alvo estão disponíveis no instrumento na biblioteca 

VL_GEO:\DATA ou L_GEO:\DATA. 

1. Pressione ON para iniciar o instrumento. 

2. Conecte seu computador ao instrumento com um cabo mini USB. 

3. Seus dados de alvo são encontrados no arquivo MAPXXXX.CSV 

(arquivo csv) e em MAPXXX.KML (arquivo Google Earth) onde XXX é a 

ID para o alvo. 

4. Copie/mova seus arquivos para seu computador para backup, e use 

seu arquivo de planilhas favorito ou software GIS para abrir os 

arquivos de dados. O arquivo KML pode ser aberto diretamente no 

Google Earth. 

EXEMPLO DE ARQUIVO GOOGLE EARTH, ARQUIVO KML  

O primeiro exemplo abaixo mostra dados de alvo de dois pontos de referência diferentes. Cada posição de alvo no arquivo KML 

é definida como “PXXX,Y” onde ‘XXX’ é a ID do alvo e ‘Y’ é a sequência de medição. O arquivo KML pode ser aberto no Google 

Earth para uma checagem de qualidade visual. O Segundo exemplo mostra um alvo 3D com dados de alvo à partir de três pontos 

de referência diferentes. 
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PARA AVALIAR OS DADOS LASER MAP 

A Haglöf Sweden fornece um software para processamento dos dados de medição de montes gratis para o Windows, o 

HeapCalcVol.exe. Esta aplicação avalia o arquivo Gerado na função LASER MAP e estima a área total e volume de um monte. 

HeapCalcVol está disponível em Inglês e pode ser baixado à partir de  www.haglofsweden.com. 

 

 

MAP GPS 

Na função MAP GPS uma coordenada GPS é coletada para cada ponto alvo ao invés de utilizar pontos de referência para 

medição. Para maior precisão conecte um GPS com medição submétrica ao seu aparelho GEO.  

1. Pressione ON para ligar o aparelho. 

2. Selecione no menu as opção LASER MAP / MAP GPS e pressione o botão ON. 

    
3. Informe uma ID para o seu alvo. Essa ID será utilizada para nomear o arquivo que será gerado nesta medição. Use o 

botão SEND para mover o cursor e o botão DME para mudar o digito (‘0’-‘9’). Pressione ON para salvar a ID. Nota! Se 

você informar uma ID existente, os dados serão adiconados sequencialmente no arquivo existente. 

4. O aparelho está pronto para medição do primeiro alvo. Pressione ON para ir para o menu de medição. 

5. Mire e aperte o botão ON para medir com laser. Continue mirando até ouvir um bipe e o resultado seja mostrado na 

tela.  Se a medida parecer razoável, presione SEND para salvar a medida. Se não, refaça a medição. 

6. O GPS irá iniciar automaticamente quando você salvar a medida do primeiro ponto, para mapear sua posição. No 

primeiro alvo você precisa apertar o ON para salvar a coordenada, mas nos próximos alvos a posição será salva 

automaticamente. As coordenadas do GPS ficam variando até você pressionar ON. A obtenção das coordenadas pode 

ser reiniciada pressionando o botão DME. 

http://www.haglofsweden.com/
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7. Repita o passo 5 para seu próximo alvo. 

 
8. Pressione as duas flechas simultaneamente e selecione FIM para finalizar o mapeamento. 

 

DADOS CSV DO ALVO 

Os dados do alvo estão disponíveis na memória do aparelho VL_GEO:\DATA or L_GEO:\DATA. 

1. Pressione ON para ligar o aparelho. 

2. Conecte seu computador com o cabo USB mini. 

3. Seu arquivo terá o nome MAPGPSXXXX.CSV (arquivo csv) e  

MAPGPSXXX.KML (arquivo Google Earth) onde XXX é o ID 

informado na medição. 

1. Copie/mova seus arquivos para seu computador e utilize seu 

programa de planilhas e GIS para abrir os arquivos. Os arquivos 

KML podem ser abertos diretamente no Google Earth. 

 

EXEMPLE DO ARQUIVO KML NO GOOGLE EARTH FILE  

Cada alvo no arquivo KML é definido como “PXXX,Y” onde ‘XXX’ é o ID e ‘Y’ é o número sequencial de medição. O arquivo KML 

pode ser aberto no Google Earth para checagem visual das medições.  
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BÚSSOLA 

FUNÇÃO BÚSSOLA NO INSTRUMENTO GEO  

Esteja ciente que o erro esperado de azimute é em torno de 1.5° RMSE.  Isso é próximo de 3m em 100m. O erro pode ser maior 

se objetos magnéticos estiverem mais próximos que 1-2m do instrumento GEO. A bússola interna é sensível a fatores externos, 

como mudanças ambientais, objetos próximos como telefones móveis e computadores de mão, e se o usuário estiver usando 

óculos com armação de metal. Se usar um monopé com o instrumento GEO, certifique-se que seja um monopé não magnético. 

Um monopé personalizado, não magnético está disponível como acessório no pacote de instrumento GEO.  

USANDO A BÚSSOLA 

A função COMPASS exibe o azimute continuamente, no display interno e no display de LCD externo. O display interno exibe o 

azimute sem decimal. 

1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

2. Selecione BUSSOLA à partir do menu principal e pressione o botão ON. 

                                 

1. Laser: Pressione o botão ON para medir o azimute, inclinação e distância (laser) para um alvo. 

ou 

DME: Pressione o botão DME para medir a direção da bússola, ângulo e distância (ultrassom) para o transponder. 

Certifique-se de posicionar o transponder na altura correta (ALT.TRP). 

 

a. SD Distância em linha reta (m ou pés) 

b. DH Distância Horizontal (m ou pés) 

c. ALT Altura (m ou pés) 

d. GRAD Ângulo (Grau, % ou Grad) 

e. AZ Azimute (Grau ou Grad) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a 

b 
a 
c 

d 

e 
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VETOR 3D 

A função VETOR 3D calcula a distância, ângulo e azimute entre dois pontos. Isso sugere que os 

dados 3D podem ser medidos de uma distância remota. Isso é muito útil para medir objetos com 

largura de uma copa ou determinação de inclinação remota. 

EXEMPLOS 

   
Medindo altura de um monte. Medindo largura de copa. Medindo inclinações. 

  
Medindo distância entre postes de linha de 

força. Medindo comprimento (SD) de uma árvore inclinada. 
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1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

2. Selecione VETOR 3D à partir do menu principal e pressione o botão ON.    

3. Ponto 1: Mire e pressione ON para medir com laser. Mantenha o instrumento firme até um sinal ser ouvido e o 

resultado ser exibido no display head up. Se os dados de alvo estiverem razoáveis e o laser tiver atingido o alvo, 

pressione SEND para aceitar os dados deste alvo. Caso contrário, refaça a medição do alvo. 

 

a. SD Distância em linha reta (m ou 

pés) 

b. DH Distância Horizontal (m ou pés) 

c. ALT Altura (m ou pés) 

d. GRAD Ângulo (Grau, % ou Grad) 

e. AZ Azimute (Grau ou Grad) 

 

 

 

4. Ponto 2: Repita 3. para medir o ponto 2.  

5. Quando o ponto 2 for aceito (pressione o botão SEND), o resultado de vetor total entre o ponto 1 e 2 é exibido. 

 

. 

  

a 

b 
a 
c 

d 

e 
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ANGULO– MEDIÇÃO DE ÂNGULOS/INCLINAÇÃO 

A medição de ângulos pode ser usada para medir inclinações em declives.  

    

1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

2. Selecione ANGULO e pressione ON para confirmar esta seleção. 

3. Mire e continue pressionando ON até um bipe curto ser ouvido 

e o resultado ser mostrado no display head up. 

4. O ângulo até o alvo é exibido no display. 

Pressione ambos os botões DME e SEND para sair do menu. 

ÂNGULO – DISTÂNCIA HORIZONTAL COM ULTRASOM COM O VERTEX LASER GEO 

1. Certifique-se que o instrumento VERTEX LASER GEO esteja desligado. 

2. Inicie o transponder T3 segurando o transmissor ultra-sônico do instrumento VERTEX LASER 

GEO próximo ao centro do transponder e pressionando DME. Aguarde dois (2) bipes curtos 

do transponder. O transponder T3 está agora ligado e vai permanecer ativo em modo ON 

por aprox. 20 minutos antes do desligamento automático (função de conservação de 

bateria). Para desligar o transponder T3 (OFF), repita o procedimento e aguarde por quatro 

(4) sinais de bipe. 

3. Pressione ambos os botões DME e SEND para desligar o instrumento. 

4. Pressione ON para ativar o instrumento. 

5. Selecione ANGULO e pressione ON para confirmar a seleção. 

6. Mire e pressione ON até um bipe curto ser ouvido e o resultado ser exibido no display. 

7. Pressione DME para medir a distância. 

8. Leia o resultado da distância horizontal no display. 

Pressione ambos os botões DME e SEND para sair do menu. 
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RISCO EM LT – ANALISE DE RISCO DE QUEDA DE ÁRVORES  

Os instrumentos GEO incluem funções para calcular a distância teórica mínima do topo de uma 

árvore (em caso de queda) até uma linha de força, uma estrada ou outro objeto. Os riscos de 

uma árvore cair e atingir uma linha de transmissão, por exemplo, podem ser calculados com um 

valor de margem que é apresentado no display. A função chama-se QUEDA ARVOR e DIST.MIN. 

Aviso! É sempre recomendado trabalhar com uma margem de segurança. Fatores de 

insegurança podem afetar os resultados da medição. Alguns cálculos são baseados na 

presunção que um objeto, por exemplo uma árvore, está completamente reta quando você mede sua altura. Uma árvore que 

está se inclinando para o lado oposto da posição do usuário vai obter um menor valor de altura. Outros fatores que podem 

afetar os resultados são a temperatura do ar e potência de uma linha de força que pode estender ou encurtar a linha elétrica. Se 

você não tem certeza se a mira laser aitngiu o objeto alvo/ lugar correto, é recomendado fazer várias operações de medição 

para o objeto.  

  
A árvore atingirá a linha elétrica se ela cair? 
 

O topo da árvore atingirá a casa se ela cair?  
 

 

EXEMPLO DE LINHA ELÉTRICA 

PASSO 1  

Permaneça atrás da linha elétrica para medir a altura da linha e para a árvore alvo. Sua posição no solo não vai interferir no 

resultado. É importante ficar em pé alinhado com o ponto que você está mirando na linha elétrica e na árvore. 

1. Permaneça a uma distância da linha e centrado com a linha e a árvore. A distância minima recomendada é de 

10m/32.8pés quando a altura da linha for de 10m/32.8pés. 

2. Pressione ON para ativar o instrumento.  

3. Selecione RISCO EM LT / QUEDA ARVOR e pressione ON para confirmar. 

4. Quando a mira laser estiver ligada e o texto MIRE E CLIQUE NO ON PARA MEDIR for exibido no display, mire na linha e 

dê um rápido em ON para medir a distância. Mire na linha até um bipe curto ser ouvido e o resultado ser exibido. Se 

necessário, pressione a tecla DME para mudar temporariamente o modo Laser mode (Primeiro-, Mais forte -, Último- 

alvo) permitindo ao laser funcionar no melhor modo para situação corrente, por exemplo use o modo Primeiro para 

evitar que o laser atinga um segundo alvo atrás do seu alvo.  

5. Para medir novamente, mire na linha e pressione rapidamente ON. Repita se necessário. 

6. Aceite o valor de altura com o botão SEND. 

Distância e altura para a árvore são medidas com laser (VERTEX LASER GEO: ou com ultrasom e o transponder T3): 
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PASSO 2: MEDIÇÃO DE 3 PONTOS COM LASER 

1. Quando a mira laser estiver ligado e o texto MIRE E CLIQUE NO ON PARA MEDIR for exibido no display, mire no ponto 

de referência no objeto alvo, preferivelmente um ponto sem galhos (se o objeto alvo for uma árvore). Pressione 

rapidamente ON para medir distância e ângulo ao ponto. Mire no ponto até um bipe curto ser ouvido e o resultado ser 

apresentado. O display mostrará a altura do ponto de referência calculada á partir da altura de visão pré-definida 

(ALT.OLHO no menu AJUSTES). Se o seu objeto estiver coberto por vegetação ou galhos, você pode medir a distância e 

o ângulo do topo do objeto. Entretanto este ponto pode gerar resultados incertos se no topo houver/for uma copa/ 

larga e difusa. Se necessário, pressione a tecla DME para mudar temporariamente o modo Laser mode (Primeiro-, Mais 

forte -, Último- alvo) permitindo ao laser funcionar no melhor modo para situação corrente. Use por exemplo o modo 

Ultimo para evitar que o feixe de laser atinga objetos menores em frente ao alvo como grama or arbustos. A distância e 

o ângulo podem ser re-medidos apontando-se no ponto de referência novamente e pressionando levemente ON. 

2. Mire na base da árvore ou outro ponto de referência no objeto. Pressione ON and mantenha pressionado até um bipe 

ser ouvido e a luz vermelha pisque brevemente. Solte o botão. 

3. Mire no topo do objeto e mantenha pressionado ON até o bipe ser ouvido. 

4. Pressione qualquer botão para seguir adiante. 

5. O Instrumento calculará a diferença em mostrará OK ou NAO OK. A altura da árvore a distância horizontal entre a 

árvore e a linha elétrica também são exibidas. 

a. ALT Altura (m ou pés)  

b. DH Distância horizontal (m ou pés) 

c. DIF: OK      1.2M (1.2M margem) 

Exemplo mostrando a diferença / 

margem de segurança de 1.2m.  

6. Pressione ON para medir altura de árvore. 

7. Pressione ambos os botões DME e SEND para sair do menu. 

 

 

PASSO 2: MEDIÇÃO DE 2 PONTOS COM ULTRASSOM COM VERTEX LASER GEO 

 
1. Ligue o transponder T3 e posicione na altura de visão atual (ALT.TRP no menu AJUSTES). Certifque-se que o ultrasom 

tenha sido calibrado e ajustado para a temperatura corrente de ar. 
 

2. Quando o ponto de mira estiver pronto e o texto MIRE E CLIQUE NO ON PARA MEDIR OU PRESSIONE DME PARA DME 
for exibido, mire no transponder T3 e dê um toque longo no DME para medir a distância e o ângulo até o transponder. 
Mire no transponder T3 até um bipe ser ouvido e o resultado ser exibido no display.  

3. Mire no topo do objeto e pressione ON até um bipe ser ouvido.  
 
4. Pressione qualquer botão para seguir adiante.  

 
5. O instrumento calcula a diferença e se está OK ou NAO OK. A altura da árvore (ALT.TRP inclusa) e a distância horizontal 

entre árvore e a linha elétrica são exibidos.  
 

6. Pressione ON para medir altura de outra árvore (mova o transponder T3) ou repita na mesma árvore. 

7. Pressione ambos os botões DME e SEND para sair do menu.  
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DIST. MIN. 

A função de Distância Mínima ou DIST.MIN. Pode ser usada para calcular a distância de um objeto (um galho por exemplo) até a 
linha de transmissão, garantindo que a distância mínima seja medida. Está função é importante em casos em que a posição em 
que o operador está, impede de ter certeza onde deve mirar na linha de transmissão para obter a medida correta e assim 
conseguir evitar acidentes com descargas de energia. 
 
Neste caso meça dois pontos na linha de transmissão (um um pouco antes do galho e outro um pouco depois) e o aparelho irá 
calcular uma linha ligando os dois pontos e depois calcular a distância mínima que o galho se encontra da linha.  

 

PASSO 1: PRIMEIRO PONTO NA LINHA DE TRANSMISSÃO 

 
1. Se posicione distante da linha de transmissão. Recomendamos uma distância mínima de 10m para uma linha a 10m de 

altura.  
2. Pressione ON para ligar o aparelho.  
3. Selecione RISCO EM LT / DIST. MIN. e pressione ON para confirmar.  
4. Quando o texto MIRE E CLIQUE NO ON PARA MEDIR aparecer no display, a mira aparece no visor interno juntamente com 

o texto P1. Mire no primeiro ponto da linha de transmissão, dê um clique curto no botão ON e continue mirando até o 
aparelho bipar e o resultado aparecer no display. Se necessário utilize o botão DME para mudar o modo do laser (Primeiro-
, Mais forte-, Último- alvo) permitindo o laser trabalhar na melhor forma para aquela situação. Por exemplo selecione 
Primeiro quando houver objetos atrás da linha de transmisão a ser medida.  

5. Para repetir a medição, basta mirar novamente e clicar no botão ON.  
6. Para confirmar o valor medido no primeiro ponto aperte o botão SEND.  

 

PASSO 2: SEGUNDO PONTO NA LINHA DE TRANSMISSÃO  

 
1. O display interno do visor irá mostrar P2 e no display você verá o texto MIRE E CLIQUE NO ON PARA MEDIR. Mire no 

segundo ponto na linha de transmissão e dê um clique curto no ON e continue mirando até ouvir um bipe e a medida seja 
apresentada.  

2. Se for necessário repetir a medida, basta repetir o passo 1.  
3. Para confirmar o valor medido no segundo ponto aperte o botão SEND. 
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PASSO 3: TERICEIRO PONTO NO OBJETO  

 
1. O display interno do visor irá mostrar P3 e no display você verá o texto MIRE E CLIQUE NO ON PARA MEDIR. Mire no galho 

ou objeto que está próximo a linha de transmissão e dê um clique no botão ON e continue mirando até ouvir um bipe e o 
resultado for mostrado.  

2. Se for necessário repetir a medida, basta repetir o passo 1.  
3. Para confirmar o valor medido no segundo ponto aperte o botão SEND. 

 

RESULTADO 

 
O aparelho irá desenhar uma linha imaginária ligando os dois primeiros pontos medidos na linha de transmissão e calcular a 
distância que o galho está da linha no ponto em que oferece maior risco de descarga.  

a. DIST distância mínima do galho até o cabo (m ou pés)  
b. ANG. ângulo do ponto 3 (galho) até a linha (Graus, % ou Grados)  
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ALT. FLECHA – ALTURA DA FLECHA 

 

FUNÇÃO ALTURA DA FECHA 

A função ALT. FLECHA é usada para estimar a diferença de altura entre um ponto 

imaginado em uma linha reta entre duas (2) posições fixas e um terceiro ponto, por 

exemplo uma linha elétrica, onde a parte mais baixa da linha estiver o mais próximo do 

nível do solo. 

1. Vá ate o local mais baixo da linha onde estiver mais próximo do nível do chão. 

2. Pressione ON para ativar o instrumento. 

3. Selecione ALT. FLECHA e pressione ON para confirmar esta seleção. 

 

4. Mire no ponto H1 do alvo e dê um toque curto no ON para medir a distância e ângulo. Mire até que um bipe curto seja ouvido 

e a mira laser pisque brevemente. Refaça a medição dando um toque outro curto no ON ou aceite o valor seguindo adiante com 

SEND. 

5. Mire no ponto H2 e dê um toque curto no ON para medir a distância e ângulo. Mire até que um bipe curto seja ouvido e a 

mira laser apareça. Refaça a medição dando um toque outro curto no ON ou aceite o valor seguindo adiante com SEND. 

6. DIF é agora exibido no display, como exemplo: a diferença entre H1 e H2. 
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7. Aceite a distância e altura para H1 e H2 com um toque curto no ON, DME ou SEND. A mira laser acenderá novamente. Refaça 

a medição dando um toque outro curto no ON ou aceite o valor seguindo adiante com SEND. 

8.Mire na linha dê um toque curto no ON para obter a distância e ângulo. Mire até que um bipe curto seja ouvido e a mira laser 

apareça. Altura Flecha (FLECHA) é exibido no display. Pressione simultaneamente DME e SEND para sair do menu. 
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DME – MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA COM ULTRASSOM VERTEX LASER GEO 

1. Desligue o VERTEX LASER GEO (OFF).  

 
2. Inicie o T3 transponder T3 segurando o transmissor no instrumento VERTEX LASER GEO próximo ao centro do 

transponder e pressione o botão DME no VERTEX LASER GEO. Aguarde por dois bipes curtos do transponder. O 

transponder T3 está agora ligado e vai permanecer ligado por aprox. 20 minutos antes do desligamento automático. 

Para desligar o transponder T3 (OFF), repita o procedimento descrito acima e aguarde por quatro (04) bipes curtos.  

O transponder T3 pode ser posicionado no monopé no centro de um terreno e (distância de até 20 metros ou melhor) 

ou fixado no tronco de uma árvore (distância de 30 metros ou melhor).  

3. Pressione o botão DME para medir a distância até o transponder. O resultado é exibido no display. Se a função BAF 

estiver ativada, o diâmetro Ø mínimo é calculado e exibido (fig 2). Note que você também pode usar o laser neste 

menu, mire e pressione ON para medir com laser. 

                                     
4. Repita o ponto 3 para medir mais distâncias. 

Pressione ambos os botões DME e SEND para desligar o instrumento VERTEX LASER GEO. 

Pulsos ultra-sônicos viajam em diferentes velocidades dependendo das condições de tempo, pressão atmosférica e outros. Em 

terreno aberto e sem obstáculos entre o instrumento e o transponder, distâncias de até 40 metros podem ser medidas com 

ultrasom e o transponder T3. 

O ultrasom deve ser calibrado em tempertura ambiente. O VERTEX LASER GEO deve manter a mesma temperatura do ar. Um 

sensor embutido vai compensar as mudanças de temperatura. Para conseguir a melhor precisão de medição, recomenda-se 

checar e, se necessário, calibrar o instrumento regularmente, de preferência diariamente. 
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CALIBRAR – CALIBRANDO O ULTRASOM 

Para obter máximo nível de precisão em medições de ultrasom, o instrumento VERTEX LASER GEO deve ser calibrado.   

1. Certifque-se que o instrumento esteja em temperature ambiente – nem mais frio e nem mais quente. 

2. Meça a distância exata de 10m/32.8 pés com uma fita ou similar.  

 
3. Posicione o transponder T3 no final dos exatos 10m de distância. 

4. Certifique-se que o VERTEX LASER GEO esteja desligado (OFF). 

5. Inicie o T3 transponder T3 segurando o transmissor ultra-sônico no instrumento VERTEX LASER GEO próximo ao centro 

do transponder e pressione o botão DME no VERTEX LASER GEO. Aguarde por dois (2) bipes curtos do transponder. O 

transponder T3 está agora ligado e vai permanecer ligado por aprox. 20 minutos antes do desligamento automático 

ocorrer. Para desligar o transponder OFF, repita o procedimento e aguarde por (4) sinais de bipe curto. 

6. Pressione ambos os botões DME e SEND para desligar o instrumento VERTEX LASER GEO. 

7. Vá ao ponto zero a para a distância medida e mire a frente do instrumento VERTEX LASER GEO para o transponder. 

8. Pressione ON para ativar o instrumento. 

9. Selecione AJUSTES e CALIBR. DME e pressione ON para confirmar. 

         
10. Quando os dígitos 10.00 são exibidos no display, a calibração do VERTEX LASER GEO está pronta. 

Pressione ambos os botões DME e SEND para sair do menu. 

É importante que o sensor de temperatura tenha tempo suficiente para determinar corretamente a temperatura ambiente. Se 

você está carregando o instrumento em seu bolso, você deverá aguardar até 10 minutos antes que resultados de medição 

precisos possam ser obtidos. 

Se o VERTEX LASER GEO está em um bolso com a temperatura de +15C e a temperatura for a é de -5C, o resultado de medição 

será de 10.40m ao invés dos corretos 10,00m. A falha na medição de temperatura em 10.0m é de aprox. 2cm/°C.  

O erro vai desaparecer rapidamente, mas a precisão final pode levar até 10 minutos para ser obtida. Levando isso em 

consideração, calibrar o instrumento antes do sensor ter tempo de estabilizar vai tornar o erro permanente.  O display exibirá o 

resultado correto por um tempo, mas alguns minutos depois, o resultado será impreciso. 

  

10,00 m 
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BAF –  FUNÇÃO ÁREA BASAL  

Quando trabalhamos com o método de relascópio e prismas, algumas árvores podem ser cobertas por outras árvores, e a 

correta avaliação da área basal é impedida. O VERTEX LASER GEO tem uma função BAF embutida onde o diâmetro mínimo pe 

exibido quando se mede a distância até a árvore à partir do ponto de referência com o ultrasom. Comece configurando o fator 

(BAF) para o prisma ou relascópio no menu AJUSTES, (veja a seção AJUSTES neste guia de usuário). Meça a distância da árvore 

ao ponto de referência com a função VERTEX LASER GEO DME. A distância e diâmetro mínimo como calculado (cm/polegadas) 

são exibidos no display. O diâmetro da árvore é medido e apenas adicionado ao terreno se o seu diâmetro exceder ou for igual 

ao valor exibido no display. 

 

Em terrenos inclinados, o VERTEX LASER GEO pode compensar pela inclinação e calcular a medida de diâmetro. Em tais casos, 

use a função ANGULO no menu para medir a distância e ângulo da árvore ao ponto de referência (veja a seção ANGULO neste 

guia do usuário). 

BAF COM LASER 

Você pode usar também a função laser para medir a distância a calcular o diâmetro mínimo. Mire e pressione ON pra medir a 

distância. A função BAF usando técnica laser está disponível no VERTEX LASER GEO e LASER GEO.  
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GPS 

Seus dados de medição podem ser marcados com coordenadas do GPS embutido do instrumento GEO instrument. Também é 

possível usar um receptor de GPS Bluetooth externo, como o Geode ou o Trimble R1, para obter precisão sub métrica. Quando 

usamos GPS, seus dados podem ser também ser usados em um software GIS como Google Earth ou similar. Para maior precisão 

e antes de armazenar quaisquer dados com coordenadas, espere pelo menos 10 minutos depois de ligar o instrumento para a 

unidade de GPS estabilizar-se antes de começar a usar a função GPS. 

O GPS interno tem receptor de 33-canais de alta sensibilidade que simultaneamente suporta vários sistemas de satélites comuns 

como um GPS, Glonass, Galileo e GZSS. O GPS pode usar diferentes sistemas ao mesmo tempo, e isso melhora muito o 

posicionamento em terreno denso. Ele inclui correção em tempo real, sem custo, com SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN) que 

permite precisão de 2.5m CEP em terreno aberto. O GPS pode localizar rapidamente de algorítimos embutidos que prevêem a 

posição do satélite por até três dias. Os algorítimos usam dados das últimas constelações que são salvos no instrumento 

(contanto que haja bateria).  

USO DE GPS  

LIGUE O GPS 

1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

2. Selecione AJUSTES no menu principal, seguido de menu GPS. Pressione o botão ON. 

    
3. Use o botão DME- ou SEND para marcar a caixa do USAR GPS, então pressione ON pra seguir adiante. Note que o 

instrumento vai lembrar desta opção, mesmo se o instrumento estiver desligado. A função desligamento automático é 

adiada em 18 minutos quando o GPS estiver ativado, para garantir a precisão do GPS. 

   
4. Se usar um receptor de GPS Bluetooth externo, marque a caixa GPS EXTERNO. O Geo pedirá um Código pin se 

necessário para parear o instrumento com o GPS externo (veja documentação para os detalhes do GPS). O instrumento 

Geo vai buscar por dispositivos disponíveis, e é importante ligar o GPS externo antes da busca começar. Quando a 

busca se encerra, escolha seu dispositivo da lista e pressione ON pra conectar. 
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USAR COMO UM GPS EXTERNO 

O aparelho GEO também pode ser usado como um GPS externo e enviar coordenadas para outros equipamentos. 

1. Pressione ON para ligar o aparelho GEO. 

2. Ative o Bluetooth (selecione AJUSTES no menu principal e depois BLUETOOTH) e deixe a unidade, que receberá 

coordenadas GSP, conecte ao aparelho GEO instrument.  

3. Selecione AJUSTES no menu principal, seguindo pelo menu GPS. Pressione o botão ON. 

    
4. Use tas flechas DME ou SEND para ticar a opção USAR GPS, depois presione ON para seguir em frente. 

  
5. Deixe a opção GPS EXTERNO desmarcada e presione ON. O aparelho GEO agora irá enviar dados do GPS.  

 

GPS FIX 

a. Número de satélites 

b. Hora Utc 

c. Erro CEP (m) 

d. Número de amostras 

Dependendo do tempo desde ultimo uso e posição para o GPS, o 

modulo de GPS precisará de um tempo para determinar sua posição 

inicial – sua correção. Uma correção é obtida dentro de alguns 

minutos. Para uma correção mais rápida, céu livre e desobstruido é 

necessário. Para maior precisão, deixe o GPS aprox. 10 minutos em 

atividade depois da primeira correção.  

 

  

a 

b 

c 

d 
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ARMAZENAR UMA COORDENADA SIMPLES 

Use o menu do GPS para armazenar uma coordenada. 

1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

2. Selecione AJUSTES à partir do menu principal e menu GPS. Pressione o botão ON. 

3. Use o botão DME- ou SEND para marcar a caixa “USAR GPS”, e pressione ON para continuar. 

4.  Pressione o botão SEND quando você tiver uma correção (veja acima, “Correção GPS“). Entre com uma ID e pressione o 

botão ON. A coordenada será armazenada nos arquivos de dados DATA.CSV e DATA.KML na biblioteca VL_GEO:\DATA 

ou L_GEO:\DATA .  

 

 

 

  



PORTUGUÊS Vertex Laser Geo Laser Geo Guia do Usuário   2020-03-17 

©Haglöf Sweden 45  

USE GPS PARA MEDIR ÁREA 

O instrument GEO tem uma função para medir uma área com o GPS integrado com um receptor de GPS Bluetooth externo. O 

resultado pode ser visto diretamente no instrumento GEO depois da complete medição. Os dados da medição são armazenados 

em um arquivo csv e arquivo google caso mais processamento seja necessário. 

Inicie de uma posição e ande em pela área a ser medida. As posições de GPS são automaticamente armazenadas a cada 5 

metros. Você pode armazenar manualmente as posições do GPS pressionando ON. Encerre a medição pressionando DME e 

SEND ao mesmo tempo. 

1. Pressione ON para iniciar o instrumento GEO. 

2. Selecione o menu LASER MAP / AREA GPS à partir do menu principal e 

pressione o botão ON. 

3. Entre com uma ID para a área. Esta ID é usada para nomear os arquivos de 

dados. Use o botão SEND para mover o cursor e o botão DME para mudar o 

número ('0' - '9') na posição do cursor. Pressione ON para armazenar a ID. 

Aviso! Se você colocar uma ID existente, os dados serão adicionados 

continuamente ao inventário existente.  

4. O instrumento GEO está agora pronto para começar a registrar posições de 

GPS. Pressione ON quando estiver em sua posição inicial.  

5. Comece andando pela área a ser medida. O instrumento GEO emite um bipe 

a cada nova posição registrada (aproximdamente a cada 5 metros). Você 

pode adicionar coordenadas extras pressionando ON. 

6. Saia da medição pressionando DME e SEND simultaneamente quando você 

estiver em torno de 5-10m de sua posição inicial. 

7. O resultado é exibido em m2 / ha respectivamente m ou pés2 / ac e pés dependendo da configuração do dispositivo no 

GEO é Métrico (Metro) ou Imperial (PÉS).            
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GPS DATA 

Os dados de GPS estão disponíveis no instrumento, na biblioteca VL_GEO: \ DATA or L_GEO: \ DATA 

 

1. Pressione ON para inciar o instrumento. 

2. Conecte o seu instrumento ao seu computador com um cabo mini USB. 

3. Os dados são encontrados no arquivo GPSXXXX.CSV (arquivo csv) e em GPSXXX.KML (arquivo Google Earth) onde XXX 

é a ID do objeto. 

4. Copie/ Mova seus arquivos para seu computador como backup e use sua calculadora favorita ou software GIS para 

abrir seus arquivos de dados. O arquivo .kml pode ser aberto diretamente no Google Earth. 

 
 

 

EXEMPLOS DE ARQUIVOS DO GOOGLE EARTH, (ARQUIVO KML) 

         

 Abaixo está um exemplo de um arquivo .kml de GPS aberto em Google earth. 

 

 

 

 

 

  



PORTUGUÊS Vertex Laser Geo Laser Geo Guia do Usuário   2020-03-17 

©Haglöf Sweden 47  

CONTRASTE – AJUSTES DE CONTRASTE DE DISPLAY 

1. Pressione ON para ativar o instrumento. 

2. Selecione AJUSTES no menu principal e vá ao menu CONTRASTE. Pressione ON. 

    
3. Use os botões DME e SEND para mudar o contraste do display. Existem 24 posições diferentes para o contraste. 

4. Pressione ON para confirmar ou pressione ambos DME e SEND para sair desta função e menu. 

FUNCÕES DE MEMÓRIA 

O instrumento possui um drive SSD embutido para armazenar dados e resultados. Os dados são salvos pressionando o botão 

SEND, desde que a função de armazenamento tenha sido ativada no menu MEMORIA. Cerca de 2000 operações de medição 

podem ser armazenadas na memória. Quando uma medição é armazenada, o texto DADO SALVO é exibido no display. Uma 

medição pode ser armazenada somente uma vez. 

HABILITAR MEMÓRIA  

Habilite a memória integrada para armazenar resultados ao pressionar o botão SEND. 

1. Pressione ON para ativar o instrumento.  

2. Selecione AJUSTES à partir do menu principal, e vá ao menu MEMORIA. Pressione ON. 

     
2. Selecione HABILITAR e pressione ON para confirmar esta seleção. 

3. Use o botão DME- ou SEND para marcar a caixa MEMORIA, então pressione ON para armazenar esta seleção. 

    

Quando a função memória tiver sido habilitada, todos os tipos de dados de medição podem ser armazenados. Cada grupo de 

dados é armazenado com uma ID numérica de 5 dígitos e coordenada de GPS, (se a função GPS tiver sido habilitada).  A ID é 

introduzida depois do resultado, quando pressiona-se o botão SEND. Os dados serão armazenados nos arquivos de dados 

DATA.CSV e DATA.KML na biblioteca VL_GEO:\DATA ou L_GEO:\DATA. Os dados de trilha e de mapa são armazenados em 

arquivos separados. 
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LIMPAR MEMÓRIA 

Habitue-se a apagar todos dados em seu instrumento GEO. Certifique-se de copiar ou mover seus arquivos de dados para uma 

pasta em seu computador antes de executar a função Apagar Mem.! 

1. Pressione ON para ativar o instrumento.  

2. Selecione AJUSTES à partir de menu principal, então menu MEMORIA e pressione ON. 

    
3. Selecione APAGAR MEM e pressione ON para confirmar esta seleção.  

 

4. Use o botão DME- ou SEND para marcar a caixa APAGAR, então pressione ON para apagar seus arquivos de dados. 

FORMATAÇÃO 

Habitue-se a formatar o drive SSD pra deletar todos dados no instrumento GEO. Certifique-se de copiar ou mover seus arquivos 

de dados para uma pasta em seu computador antes de executar a função de formatação! 

Use o botão DME- ou SEND para marcar a caixa APAGAR. Pressione ON para formatar e deletar seus arquivos de dados. 

INFORMAÇÃO 

INFO proporciona informação sobre a quantidade de memória que o instrumento utilizou. 

ENVIAR ARQUIVOS POR BLE 

Arquivos (CSV e KML) salvos no aparelho podem ser enviados por BLE (Bluetooth de baixo consumo) para outro aparelho, por 

exemplo para o aplicativo Haglof Link para iOS e Android.  

1. Pressione ON para ligar o aparelho.  

2. Selecione AJUSTES no menu principal, depois a opção MEMORIA e pressione ON. 

     
3. Selecione ENVIAR DADOS (ARQUIVOS) e pressione ON para confirmar. 

4. Use as flechas DME ou SEND para ticar a opção TODOS, depois pressione ON para confirmar. 

      
5. Ligue o apliocativo que receberá os arquivos e deixe a unidade conectar ao aparelho GEO. 

6. Pressione ON para começar a transferir os arquivos. 
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CONECTE O INSTRUMENTO AO COMPUTADOR 

1. Pressione ON para ativar instrumento GEO. 

2. Conecte o instrumento a um computador com cabo mini USB. O 

instrumento vai automaticamente ao modo USB. 

O instrumento aparece como um drive removível em computadores 

Windows e como um volume montado em computadores Mac 

 

3. Procure a pasta VL_GEO:\DATA em seu computador. 

4. Certifique-se de copiar ou mover seus arquivos de dados para uma pasta de mapas em seu computador.  

5. Sua altura – e dados de vetor 3D são armazenados no arquivo DATA.CSV (ponto e vírgula separado) e no arquivo 

DATA.KML (arquivo GIS). Os arquivos CSV- e KML- podem ser abertos diretamente com seu software de programa de 

planilhas favorito e software GIS como Excel e Google Earth. Os dados da trilha são armazenados em TRAILXXX.CSV e 

TRAILXXX.KML e dados de mapa são armazenados em MAPXXX.CSV e MAPXXX.KML onde XXX é a ID. 

6. É recomendado liberar espaço executando o menu APAGAR MEM no Instrumento quando os dados tiverem sido 

copiados ou armazenados em seu computador.  
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CAMPOS DE DADOS CSV 

Todos os campos são separados por ponto é vírgula ‘;’ e o sinal decimal é ‘.’ . 

MARK ‘$’ (‘$’=Dados, ‘#’=CONFIGURAÇÕES, ‘&’=ponto de referência), STATUS (1=Válido, 0=Deletado), TYPE (“TRILHA”)  

PROD ID do Produto (1000), VER Versão do Firmware (12), SNR número de série (12324) 

ID Identidade do alvo (00001), UNIT unidade (‘M’=Métrico, ‘F’=Pés), TRPH Altura do Transponder (1.3), REFH Altura dos olhos 

(1.7),  P.OFF Inclinação do Pivô (0.3), DECL Declinação Magnética (1.0), LAT Grau decimal de  latitude do alvo, (63.1784017), N/S 

Norte Sul (‘N’=Norte, ‘S’=Sul), LON Grau decimal de longitude do alvo (17.0703634), E/W Leste Oeste (‘E’=Leste, ‘W’=Oeste), 

ALTITUDE Altitude média acima do nível do mar (10), HDOP Diluição Horizontal de Precisão do GPS (0.8), DATE MMDDYY 

(070817), UTC Coordenada Universal de Hora de GPS (104800), SEQ Sequência de Medição (1), AREA Área alvo (-), VOL Volume 

do Alvo(-), SD Distância de inclinação (23.6), HD Distância Horizontal (23.5), H Altura do alvo (-0.2), PITCH Inclinação ao alvo (-4.5 

degree),AZ Azimute para alvo (117.4 grau), X(m) Coordenada X- do Alvo (norte) ponto de partida relativo (7007147.1), Y(m) 

Coordenada Y- (leste) ponto de partida relativo (604215.2), Z(m) Coordenada Z- do alvo (acima) ponto relativo da partida (-0.2), 

UTM ZONE Zona Utm 

TIPO DE MEDIÇÃO  

“3D” Vetor 3D 

“COMPASS” Bússola 

“TARGET” Alvo de Mapa 

“TRAIL” Trilha de Mapa 

“1P” 1 ponto usando distância de 1 ponto de laser 

“3P” 3 pontos usando distância de 1 ponto de laser 

“ANGLE” Ângulo 

“DME” 2 pontos de altura usando um ponto de distância DME 

“DMELASER” 2 pontos de altura usando um ponto de distância laser 

“GPSPOS” Coordenada Simples 

EXEMPLO DE ARQUIVO CSV (FORMATADO) 

MARK STATUS TYPE PROD VER SNR ID UNIT TRPH REFH P.OFF DECL LAT N/S LON E/W ALTITUDE HDOP DATE UTC SEQ… 

 # SET 1000 10 62324 M 1.3 1.7 0.3 1.0 

$ 1 TRAIL 1 63.1784017 N 17.0703634 E 10 0.8 104800 00 1 23.6 23.5 -0.2 -4.5 117.4 7007147.1 604215.2 -0.2 

$ 1 TRAIL 1 63.1784342 N 17.0706543 E 10 0.8 104800 2 15.1 15.0 0.2 -5.7 75.3 7007150.9 604229.8 0.0 

EXEMPLO ARQUIVO CSV 2 

MARK;STATUS;TYPE;PROD;VER;SNR;ID;UNIT;TRPH;REFH;P.OFF;DECL;LAT;N/S;LON;E/W;ALTITUDE;HDOP;DATE;UTC;SEQ;AREA;V

OL;SD;HD;H;PITCH;AZ;X(m);Y(m);Z(m);UTM ZONE; 

#;;SET;1000;11;-1;;M;1.3;1.7;0.3;0.0;;;;;;;;;;;;;;;;; 

$;1;3D;;;;1;;;;;;;;;;;;;;3;;;0.9;0.9;-0.1;-3.6;267.6;-0.0;-0.9;2.3; 

$;1;3D;;;;2;;;;;;;;;;;;;;3;;;0.4;0.4;0.0;3.9;314.0;0.3;-0.3;2.1; 

$;1;3P;;;;3;;;;;;;;;;;;;;1;;;0.4;0.4;0.5;9.0;233.8;-0.2;-0.3;2.2; 

$;1;1P;;;;4;;;;;;63.1782227;N;17.0695719;E;107;1.0;070717;65257;1;;;3.4;2.8;3.8;34.2;137.9;7007125.6;604176.1;3.8; 33V 
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COMUNICAÇÃO – BLUETOOTH®   

Os instrumentos GEO incluem um Bluetooth® integrado para transferir para PC, calibrador computadorizado ou computador de 

mão. Algumas unidades pedirão um código PIN para iniciar a conexão. O código padrão do instrumento é 1234. 

A distância de conexão entre duas unidades via Bluetooth não deve exceder 10-50 M ou 32-160 PÉS.  

Aviso: Ao ativar a função de memória, a habilidade de enviar dados via Bluetooth ou IR é desabilitada. 

ACIONANDO O BLUETOOTH® 

1. Pressione ON para ativar o instrumento. 

2. Selecione AJUSTES à partir do menu principal, siga a BLUETOOTH e pressione o botão ON. 

   
3. Use o código padrão 1234. 

4. Use o botão DME- ou SEND para marcar a caixa BLUETOOTH, então pressione ON para salvar configuração. Unidades 

externas podem agora conectar-se ao Instrumento (perfil serial de Bluetooth).  

 

Os dados são enviados quando pressiona-se o botão SEND no instrumento GEO. 

COMUNICAÇÃO – IR   

Os dados podem ser enviados com IR (luz infravermelha) para o Haglöf Sweden Digitech® Professional ou calibradores 

computadorizados DP II. Os dados do Instrumento são enviados serialmente via Bluetooth ou IR como texto. Os dados são 

enviados quando pressiona-se o botão SEND. Para habilitar a transferência de dados com IR- ou Bluetooth, a função de 

armazenamento de dados (HABILITAR MEMORIA) deve ser desativada primeiramente no menu MEMORIA.  

1. Ative o receptor IR (veja o guia do usuário do calibrador Digitech Professional) 

2. Mire na porta IR do instrumento com o receptor IR e pressione SEND.  

3. Repita o ponto 2 se necessário. 

A distância entre o Instrumento e o receptor IR não deve ultrapassar 10 cm.   
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FORMATO DE DADOS  

IR - HAGLOF 

O pacote de dados IR possui um total de 40 sinais. 

1 0000<LF><CR> 
2 0000<LF><CR> 
3 0000<LF><CR> 
4 0000<LF><CR> 
5 +000<LF><CR> (Em ângulo negativo ‘+’ é substituído por ‘-‘) 

<LF>=Linha de alimentação (ASCII 10) 

<CR>=Código de fim de Linha (ASCII 13) 

Em medições de altura, o seguinte é enviado: 

Linha 1:  1:a altura (dm alt. pés X 10) 
Linha 2:  2:a altura (dm alt. pés X 10) 
Linha 3:  3:e altura (dm alt. pés X 10) 
Linha 4:  Distância horizontal até o objeto (dm alt. pés X 10) 
Linha 5:  Ângulo até o objeto (grads X10) 

Em medições de distâncias, o seguinte é enviado: 

Linha 1: 0000 
Linha 2: 0000 
Linha 3: 0000 
Linha 4: Distância até o transponder (cm alt pés X 10) 
Linha 5: Ângulo até o objeto (grads X10) 

BLUETOOTH - NMEA 

O formato NMEA envia altura, distância horizontal, ângulo e azimute para o objeto 

$PHGF, HVV, HDvalue, unidades, AZvalor, unidades, INCvalor, unidades, SDvalor, unidades, Altura, unidades,*csum<CR><LF> 

$PHGF, é o identificador de mensagem 
HVV, é o tipo de dado, neste caso vetores horizontal e vertical  
HDvalue Distância Horizontal Calculada. Lugar um decimal. 
Units F=pés, M=metros 
AZvalue Azimute medido. Lugares um decimal. 
Units D=Grau 
INCvalue Valor de inclinação medido. Lugar um decimal. 
Units D=Grau 
SDvalue Valor da distância de inclinação medido. Lugar um decimal. 
Units F=pés, M=metros 
H value Valor de altura calculada. Lugar um decimal. 
Units F=pés, M=metros 
*csum  
<CR> Código de fim de linha 
<LF> Linha de alimentação 

Exemplo: 

Ex: $PHGF,HVV,10.2,M,2.3,D,38.4,D,10.4,M,21.6,M,*3F 

 



PORTUGUÊS Vertex Laser Geo Laser Geo Guia do Usuário   2020-03-17 

©Haglöf Sweden 53  

BLUETOOTH BLE 

O instrument GEO permite a transferência de dados para dispositivos de baixa energia Bluetooth, geralmente suportados por 

Android e iOS. A transferência requer um aplicativo que suporte o serviço GATT abaixo. Os dados são enviados pressionando-se 

o botão SEND no instrumento GEO depois da medição.  

uuid de serviço= "9e000000-f685-4ea5-b58a-85287cb04965" 

uuid de característica = "9e010000-f685-4ea5-b58a-85287cb04965" 

Total 20 bytes: 

Byte 0-3 distância horizontal (m x10)  "0" .. "9999" 

Byte 4-7 distâncias  (m x10)  "0" .. "9999" 

Byte 8-11 Altura  (m x10)  "0" .. "9999" 

Byte 12-15 ângulo vertical  (° x10)  "-900".. "900" 

Byte 15-19 ângulo horizontal  (° x10)  "0" .. "3600" 

COMO CALIBRAR A BÚSSOLA 

O Instrumento é calibrado de fábrica. Não existem partes removíveis no instrumento GEO, e não há necessidade de se recalibrar 

a bússola normalmente. Se o instrumento for exposto a um campo magnético forte, uma recalibração é recomendada e isso 

pode ser feito em CAL.COMPASS. 

   

Para calibrar a bússola: 

1. Selecione AJUSTES no menu principal e siga para CAL.BUSSOLA.  Pressione ON. 

2. Use o botão DME- ou SEND para marcar a caixa Calibrar. Pressione ON para continuar. 

3. Use o botão DME- ou SEND para marcar a caixa Certeza, então pressione ON para continuar.  

     
4. Mire o instrumento para o norte e comece a rodar em torno de cada eixo, um 

por vez. Quanto mais lenta e firme for a rotação, melhores chances de se obter 
uma calibração mais precisa. A rotação deve levar em torno de 30 segundos 
para ser completa. Qualquer interrupção neste movimento pode causar erros 
na inclinação e rotação, pois são vistas como aceleração pelos sensores. 

5. Pressione ON quando pronto. 
6. Use o botão DME- or SEND para marcar a caixa Calibrar se a imprecisão for 

menor que 1%. Pressione ON para confirmar e calibrar. 
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TESTE DE BÚSSOLA 

Use o menu AJUSTES / TESTE / BUSSOLA para testar a bússola. 

1. Aponte o instrument GEO em direção ao alvo distante em 10m-50m. 

2. Pressione ON para medir a direção 1. 

3. Vá até o alvo e gire 180 graus. 

4. Aponte o intrumento GEO contra o seu ponto de partida anterior. 

5. Pressione ON para medir a direção 2. 

6. A diferença DIF entre as direções 1 e 2 deve ser de pelo menos 180 ° + -4 ° 
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ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 

O firmware no Instrumento pode ser atualizado para novos lançamentos de programa ou firmware personalizados com nova 

funcionabilidade. 

1. Pressione ON para ativar o instrumento GEO.  

2. Conecte o Instrumento ao computador com o cabo mini USB. O instrumento 

automaticamente segue ao modo USB. O Instrumento aparece como um drive 

removível em computadores Windows e como volume montado em computadores 

Mac. Copie o arquivo de firmware para a biblioteca principal do instrumento. 

xxxxx_1000_V10.VL6 (produto “1000”, versão “10”). Aviso: Mudanças grandes de 

firmware ou firmware personalizado podem requerer um arquivo extra de licença LIC.TXT. Esta licença deve também 

ser copiada para a biblioteca raiz. 

 

 
3. Desligue o instrumento. 

4. Pressione o botão SEND quando o instrumento tiver sido desligado e mantenha o botão SEND pressionado. Insira o 

cabo USB para começar a atualização. 

5. Remova o cabo USB quando a atualização estiver completa.  
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Note que esta especificação técnica inclui descrições para ultrasom válidas apenas para o modelo VERTEX LASER GEO 

Físico   

Dimensões (L x E x A) 3.7x2.5x2.8”(93x63x72mm)  

Peso 8.6oz(243g) 

Caixa e material de estrutura Policarbonato preenchido de vidro  

Choque/ Vibração  MIL-STD-810E  

Humidade IP67, NEMA 6 

Suporte de monopé/tripé 1/4” rosca fêmea 

Temperatura de Operação  Variação de Temperatura -20° to +45°C / -4F to 113F  

 

Fonte de energia  

Consumo de energia Max 0.9W 

Duração de bateria Aprox. 2000 medições 

Tipo de bateria  Íon de lítio carregável 3.7V 

Tempo de carregamento Max 3.5h 

Interface de carregador Mini B USB  

Carregador  Carregador de parede 110/220AC-5VDC, interface mini B USB  

Carregador veicular Adaptador de Carregador Veicular 12VDC, interface mini B 
USB  

Cabo mini B USB Macho/Tipo A macho USB, 0.5m 

 

Interface do Usuário  

Botões 3 botões multi funcionais 

Sinal sonoro Sim 

Display Gráfico LCD 100x60pixel 

Bluetooth  classe 2, Spp (perfil de série), Código PIN 1234 

Formato de dados de Bluetooth  Nmea 

Servidor Bluetooth  BLE GATT Distância (dm), altura (dm), inclinação e orientação (® x10) 
em base de dados GATT. (iOS, Android) 

IR Formato Haglöf padrão 

Visão Display head up, aumento de 1 x 

 

Memória  

Capacidade 2000 conjuntos de dados 

Tipo de Memória Não volátil 

Arquivo de dados CSV, KML 

 

USB  

Versão 2.0 

Classe de Dispositivo Dispositivo de armazenagem de classe USB  

Capacidade de armazenagem  8Mb 

 

Altura  

Alcance  0-999.9 m/pés 

Resolução  0.1m/pés 

 

Ângulo vertical  

Unidades de Ângulo  Graus 360⁰, Gradiente 400⁰ and % 

Angle range  -90.0⁰ até  +90.0⁰ 

Ângulo de Resolução 0.1⁰ 

Precisão 0.1⁰ 
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Ângulo Horizontal  (Bússola)  

Unidades de Ângulo  Graus 360⁰ 

Angle range  0.0⁰ até 359.9⁰ 

Ângulo de Resolução 0.1⁰ 

Precisão  1.5⁰ RMSE 

 

Laser  

Alcance Min  1.5pés/46cm 

Alcance Max  2000pés/700m (dependendo do alvo) 

Precisão  0.1pés/4 cm 

Resolução 0.1pés/0.1m (0.01m/0.1pés ao usar laser em modo DME) 

Modos de Alvo  Primeiro, Último, Mais forte  

Comprimento de onda 905nm 

Divergência 3 mrad (1 pé de diâmetro do feixe @ 328pés (30cm @ 100m)  

Abertura livre 0.91em/23 mm 

Segurança para visão Classe 1, 7mm (FDA, CFR21) Classe 1m (IEC 60825-1:2001)  

 

O SISTEMA DE COORDENADAS DO INTRUMENTO  

Os instrumentos GEO usam estas direções em eixos de X, Y, Z:  

a. Z=para cima 

b. X=Norte 
c. Azimute 0..360° 

d. Y=Leste 

e. Ângulo -90°…90° 

 

 

 

 

Características do GPS  

Sistema de navegação por satélite multi global baseado no 
País: 

GPS(USA)/GLONASS(Russia)/Galileo(EU)/QZSS(Japão) 

Sistemas de aumento baseado em satélite BAS: WAAS(EUA), EGNOS(EU), GAGAN(India), MSAS(Japão) 

Previsão de órbita embutida auto gerada (TTFF mais rápido em até 3 dias) 

Remoção de interferência integrada 

 

Interfaces de GPS  

Informação Geodésica   WGS84 

Protocol NMEA  

Mensagens NMEA:  

GGA Hora, posição e tipo de dados de correção. 

GLL Lat, long, hora UTC de correção da posição e status. 

GSA Modo de operação do receptor GNSS, uso de satélite, valores 
DOP. 

GSV Número de satélites em vista dos números de ID, elevação, 
azimute e valores SNR. 

RMC Hora, dados, posição, curso e velocidade de dados. 

VTG Curso e velocidade de informação relativa ao solo. 

 

b 

a 

c 

d 

e 
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Dados de Performance de GPS  

Receptor tipo 33tracking/99 acquisition- receptor de canal GNSS 

Taxa de atualização 1Hz  

Sensitividade  

Rastreamento: -165 dBm 

Reaquisição: -160 dBm 

Início a frio: -147 dBm 

Tempo-para- Primeira-Correção (All SV @ –130 dBm) 

Início a frio: 28s até 15min (céu aberto) 

Início morno: 26s (céu aberto) 

Início quente: <1s (céu aberto, <2h desde última inicialização) 

 

Precisão do GPS   

Posição Automática 2.5m CEP (erro circular provável) (50% 24 hr estático, -
130dBm) 

Velocidade 0.1m/s (50%@30m/s)* 

Temperatura de Operação: -40℃~+85 ℃ 

 

Ultrasom  

Distância (max) até o transponder T3 >30m/100pés 

Distância (max) ao T3 com o adaptador 360°   >20m/60pés 

Resolução 0.01m/0.1pés 

Precisão 1% ou melhor quando calibrado 

 

Transponder T3  

Tamanho: Diâmetro 70mm / 2.8” 

Peso 85g/5oz (bateria inclusa) 

Bateria 1x 1,5V AA Alcalina 

Consumo de energia  9mW 

 

Outros  

Adaptador/Disseminador Plástico, peso ap. 30g/1onça 

Suporte Monopé 4-partes, 33-140cm, peso ap. 270g/9.5 onças, alumínio, 
plástico. Monopé de tipo de câmera com pés de montagem e 
suporte 1/4-20  

Monopé não magnético Monopé personalizado de 2-partes com rosca de ¼ 20” para 
a montagem no instrumento 

Estojo Estojo de transporte macio. Mala de Transporte em alumínio. 
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DETECÇÃO DE ERRO 

LASER 

Sintomas Cheque os pontos 

Laser não inicia/Display não acende Carregue a bateria 

Distância ao alvo não atingida Certifique-se que o feixe de laser não esteja bloqueado no 
sensor do laser ou detector. Certifique-se que as lentes do 
laser estão limpas. Se necessário, limpe estas partes (Veja a 
seção sobre cuidados, armazenamento e manutenção, este 
documento).  

Forma de alvo e cor não adequada para a reflexão do laser. 
Superficies finas e pequenas, alvos superfície de reflexão 
difusa, alvos com depressões consideráveis, alvos através 
superficies de vidro, neve, chuva, crepúsculo, neblina.  

Controle a configuração de modo laser no menu de 
configurações. Primeiro-Mais forte-Último. Se necessário, 
carregue a bateria. 

Não é possível medir alvos próximos Certifique-se que o alvo não esteja bloqueado 

Alvos em uma certa distância não podem ser medidos Certifique-se que o alvo não esteja bloqueado 

Resultados de medição instáveis e incorretos Carregue a bateria  

Certifique-se que a forma e as condições do alvo possam 
refletir o feixe de laser.  

Segure o instrumento com firmeza e pressione ON.  

Certifique-se que o alvo não esteja bloqueado 

Resultados de medição incorretos são exibidos Carregue a bateria  

Certifique-se que a forma e as condições do alvo possam 
refletir o feixe de laser.  

Certifique-se que o alvo não esteja bloqueado Cheque as 
configurações do modo laser no menu configurações. 
Primeiro-último-mais forte 
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ULTRASOM 

Sintomas Cheque os pontos 

Nenhuma distância é exibida no display Certifique-se que o transponder esteja ligado/ativo.  
Bateria fraca.  
Ruídos repetidos nos arredores (serras, tráfego na rodovia, 
grilos…)  
Uso de um tipo errado de transponder 

Valores de distância medida instáveis Ruídos repetidos nos arredores (serras, tráfego na rodovia, 
grilos…)   
Calibre o ultrasom (VL GEO). 

Mira laser não aparece Certifique-se que o transponder esteja ligado/ativo.  
Bateria fraca.  
Ruídos repetidos nos arredores (serras, tráfego na rodovia, 
grilos…)  
Uso de um tipo errado de transponder Ângulo do objeto para 
grande – aumente a distância até o objeto. 

Unidade VL GEO/ L GEO não liga Bateria fraca, carga necessária. 
Unidade de transponder não liga Bateria fraca 
Sem apresentação de resultados de medição Certifique-se que o transponder esteja ligado/ativo.  

Bateria fraca. Ruídos repetidos nos arredores (serras, tráfego 
na rodovia, grilos…) Uso de um tipo errado de transponder 
Ângulo do objeto para grande – aumente a distância até o 
objeto.  
Instrumento de medição não é segurado com firmeza. 
Instrumento não registrou distância horizontal alguma. 

Resultados de medição incorretos ou não realistas Ruídos repetidos nos arredores (serras, tráfego na rodovia, 
grilos…)  
Instrumento de medição não é segurado com firmeza 

BÚSSOLA 

Sintomas Cheque os pontos 

Resultado do Azimute está errado Certifique-se que não existam objetos metálicos ou 
magnéticos próximos demais do instrumento GEO. Armações 
de óculos metálicas, telefone móvel, marca-passos, linhas de 
força, etc podem afetar a função. Cheque a declinação no 
menu AJUSTES.  

Mantenha o VL GEO / L GEO firme durante a medição. 

Recalibre a bússola se necessário. 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

CE 

Origem do Produto: Suécia (EC) 
Declaração de Conformidade: Haglöf Sweden AB declara sob sua responsabilidade 
que o instrumento Vertex Laser Geo/Laser Geo atende os requisitos das seguintes 
diretrizes aplicáveis Européias: 
Compatibilidade Eletromagnética (EMC) Diretriz 2014/30/EU, 
Baixa-Voltagem (Segurança) Diretriz 2014/35/EU, 
RoHS Diretriz 2011/65/EU, 
A conformidadde é avaliada de acordo com os seguintes padrões: 
Emissão: EN 61000-6-3:2007, A1:2011 
Imunidade: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3 
Aprovado Okt 16 2017, Joakim Nygren R&D Manager, Haglöf Sweden AB 
Relatório nr 17070 by KEMET, Thörnblads väg 6, 386 90 Färjestaden, Suécia 

FCC 

Este dispositivo, O VERTEX LASER GEO/LASER GEO, contendo FCC ID QOQBT121, 
atende parte 15 das regras do FCC. Operação sujeita as duas seguintes condições:   
(1) Este dispositivo não pode causar interferência nociva, e  
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferência que possa causar operação indesejada. 

DECLARAÇÃO FCC PARTE 
15.21 

Trocas ou mudanças aprovadas não expressamente pela parte reponsável pela 
conformidade podem anular a autoridade do usuário em operar o equipamento. 
Modificações de usuário / trocas 
Este equipamento foi testado e cumpre os requisitos de limite para um dispositivo 
de classe A digital, de acordo com a parte 15 das regras do FCC. Este limites são 
projetados para garantir razoável proteção contra interferência nociva quando o 
equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e 
pode irradiar energia de rádio frequência e, se não instalado e usado de acordo 
com o manual de instruções, pode causar interferência nociva à comunicação de 
rádio. A operação deste equipamento em área residencial pode causar 
interferência nociva na qual o usuário deverá corrigir a interferência e arcar com os 
gastos. 

IC CANADA 

Este dispositivo, o VERTEX LASER GEO/LASER GEO, contendo IC  5123A-BGTBT121 
atende a licença de isenção de indústria RSSs do Canada. A operação está sujeita as 
duas seguintes condições: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferência nociva; e 
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferência que possa causar operação indesejada. 
Ce produit, VL/LASER GEO, IC ID 5123A-BGTBT121, est conforme au Chapitre 15 du 
Règlement FCC et le RSS du Règlement IC. L’utilisation est soumise aux deux 
conditions suivantes: 
(1) le périphérique ne peut pas causer d’interférences nuisibles et  
(2) l’appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les 
interferences causant un dysfonctionnement de l’appareil. 

SOUTH KOREA CERTIFICATE 

Certificado de Transmissão e Equipamento de Comunicação no. MSIP-CRM-BGT-
BT121. 

JAPAN 

Este equipamento contém equipamento de radio especificado que foi certificado 
para a certificação de conformidade de regulação técnica sob a lei do rádio.
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GARANTIA E INFORMAÇÃO DE SERVIÇO  

O Vertex Laser GEO/Laser GEO é coberto por uma garantia de um ano. A Haglöf Sweden AB garante que este produto está 
isento de defeitos de material e manufatura, sob uso pretendido normal, por um período de 12 meses após a data de envio. A 
garantia exclui as baterias, os acessórios e quaisquer materiais escritos. A garantia não se aplica se o produto foi instalado 
inapropriadamente, calibrado impropriamente ou operado de maneira em desacordo com o guia do usuário. A garantia também 
se expira automaticamente se o produto for exposto a força externa e a garantia não se aplica a defeitos cosméticos. A garantia 
de um ano cobre defeitos claros de fabricação. Defeitos em componentes eletrônicos que são impossíveis para o fabricante 
detectar antes da montagem e envio do produto podem ocorrer. A Haglöf Sweden AB não pode ser responsável por problemas 
desta natureza e não tem responsabilidade por perda de negócios, lucros, economias, danos consequentes ou outros danos 
resultantes do uso dos produto descritos. Sinais de mal uso, dano cosmético, acidentes ou similares automaticamente cancelam 
a garantia. A garantia é válida apenas no País onde o produto Haglöf foi adquirido. Um produto coberto pela garantia será 
objeto de troca, serviço, e reparo ou de acordo com o acordo especial entre vendedor e comprador, dentro do tempo de 
garantia limitada. A Haglöf Sweden reserva o direito de determinar qual opção será mais adequada para caso separado depois 
de ter examinado e avaliado o produto. Contate o fabricante para completa informação de garantia e serviço.  

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES DE OPERAÇÃO 

Para evitar danos ou perda material, por favor leia estas precauções de operação e segurança por completo:  

• Nunca olhe diretamente para o feixe de laser ou diretamente para o sol quando usar o instrumento. 

• Não use o instrumento junto com outros instrumentos ópticos, como binóculos e lentes. Usar um instrumento óptico junto com o 
instrumento aumenta o risco de danos a vista.  

• Não pressione o botão ON enquanto mirar com os olhos ou olhando para dentro do óptico do lado da objetiva.  

• Não desmonte o instrumento. Qualquer sinal de desmontagem automaticamente anula quaisquer garantias e o fabricante não 
garante o produto. 

• Nunca posicione o instrumento em um local instável. 

• Nunca olhe através do instrumento quando estiver andando. 

• Se você desenvolver quaisquer sintomas de irritação nos olhos ou inflamação na pele em torno dos olhos devido ao uso do 
instrumento, consulte um médico imediatamente. 

• Se o instrumento deixar de funcionar corretamente, suspenda o uso e consulte o manual. Se você não for capaz de solucionar o 
problema, contate seu revendedor local para instruções ou para onde enviar o instrumento para reparo. 

• O instrumento possui um Bluetooth® integrado para transferência de dados para dispostivos externos. Podem haver restrições locais 
quanto ao uso de ambos Bluetooth® e tecnologia laser. É de responsabilidade do operador controlar que a tecnologia no 
instrumento seja permitida ao uso na área onde o instrumento é operado. 

CUIDADO, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO 

• Armazene o instrumento em seu estojo macio quando carregar. Não balance o instrumento pela alça. 

• O instrumento é resistente à água e poeira, mas não deve ser usado na água e não é impermeável. 

• Use um pano macio e limpo para limpar o instrumento se exposto à chuva, água, areia e lama. Não use álcool, benzeno, thinner ou 
outros agentes orgânicos para limpar o corpo principal do instrumento! Sempre limpe o mais rápido possível depois da exposição, e 
sempre guarde o instrumento em local seco, fresco e longe de sol direto.  

• Use um uma bucha isenta de gordura para remover a poeira da superficie da lente. Para remover manchas ou marcas (digitais etc.), 
limpe as lentes delicadamente com um pano macio ou lenço para lentes sem gordura. Para limpar a lente, molhe com uma solução 
de limpeza de lentes e limpe com um pano ou tecido para lentes. Marcas mais difícies de retirar podem ser removidas como um 
pouco de álcool puro tendo cuidado extra para evitar de arranhar a superfície da lente. O tecido deve ser usado uma só vez.  

• Não exponha o instrumento ao calor excessivo ou raios ultravioleta, pois isso pode danificar a unidade.  

• Quando exposto a mudanças repentinas de temperatura ou alta humidade, condensação de água pode surgir nas superfícies das 
lentes. Não use o instrumento até que a condensação tenha evaporado. Seque o instrumento a temperatura ambiente e guarde em 
local seco e fresco.  

• Mantenha o instrumento e quaisquer partes para e do instrumento longe do alcance de crianças pequenas. Consulte um médico 
imediatamente se uma criança tiver engolido qualquer parte do instrumento ou sua embalagem. 

NOTE SOBRE BATERIAS 

• Enxague bem a pele ou olhos com água se expostos à qualquer fluido de bateria. Se ingerido, contate um médico 

• Não faça um curto circuito nos terminais da bateria, e não carregue as baterias com chaves ou moedas em um bolso. 

• Mantenha longe do fogo e água e não desmonte as baterias. 

• Evite vibrações fortes, choque, fluido ou extremos de temperatura para todas as baterias. Se manuseadas incorretamente, as 
baterias podem romper-se e vazar, corroendo o equipamento e manchando roupas. 
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SOFTWARE  

Os direitos de software© da Haglöf Sweden AB Software pertencem a Haglöf Sweden AB. A duplicação não autorizada é 

proibida. Haglöf Sweden AB é marca registrada e VERTEX é uma marca reconhecida da Haglöf Sweden AB. A produção é feita na 

Suécia. 

A Haglöf Sweden e seus fornecedores não podem garantir a performance ou resultados quando usar o firmware, software ou 

hardware, nem a documentação. Nenhuma garantia ou condições são feitas; nem expressas ou implícitas, de comercialização, 

adequação ou condição especial para qualquer uso particular. Se problemas de software surgirem, por favor contate seu 

programador para suporte. A Haglöf Sweden não assume responsabilidade por perda de receita, tempo, ou problemas e atrasos 

devido a problemas em soft- ou hardware de produtos. Os direito autorais de todos os softwares e firmwares feitos pela Haglöf 

Sweden pertencem a Haglöf Sweden. Quaisquer listas e/ou informações de software para qualquer produto Haglöf Sweden AB 

devem ser consideradas como breve descrições e não como um guia completo para o que pode e não pode estar disponível. 

Contate o fabricante para mais informação sobre os termos e condições. 

• Sempre contate seu representante/vendedor Haglöf Sweden onde o instrumento foi adquirido para assistência com 
os todas as questões relacionadas a serviço e assuntos de garantia. 

• Para uma garantia válida, uma cópia da nota fiscal ou recibo datado de sua compra devem ser apresentados. O número 
de série do produto devolvido deve ser declarado na devolução.  

• O custo do envio para nós é por conta do comprador. Depois do reparo pela garantia ou troca, a devolução á você é por 
nossa conta. Se a garantia tiver expirado ou estiver nula ou inválida, todo os custos de envio ficam por conta do 
comprador.  

• Se um recibo original não pode ser apresentado no envio, ou se mais de dois anos da compra tiverem passado, as taxas 
de alfândega serão adicionadas as autoridades alfândegárias aplicáveis e possivelmente no País de recebimento 
também. Estes custos ficam por conta do comprador.  

• Por favor, não hesite em contactar-nos ou um representante Haglöf Sweden AB para perguntas ou comentários! 

• Quaisquer sinais de mau uso ou negligência automaticamente revogarão nossos compromissos de garantia.
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Direitos autorais de software © da Haglöf Sweden AB pertencem a Haglöf Sweden® AB. A duplicação não autorizada é proibida. A Haglöf Sweden AB e VERTEX 

LASER são marcas registradas reconhecidas da Haglöf Sweden AB. A produção é feita na Suécia CE.  
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