Geomax
Zoom70

Robotizovaná totální stanice
Robotizovanou totální stanici GeoMax Zoom70
lze používat pro standardní měření jako totální
stanici se servomotory, nebo ji lze snadno
povýšit na cenově dostupný one-man systém, který

lze ovládat kontrolérem. Výkonná jednotka
EDM accXXess umožňuje přesné a rychlé
měření délek bez hranolu a na hranol. Funkce
GeoTRAil, TRack a Aim zajišťují plynulé měření.
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Works when you do

Pokročilá technologie
CENOVĚ VÝHODNÝ ONE-MAN SYSTÉM

SOFTWARE X•PAD

GeoTRAil: Totální stanice se servomotory
®
Geomax Zoom70, doplněná o Bluetooth držák
dlouhého dosahu a vhodný kontrolér/tablet,
změní tento přístroj na ekonomický jednomužný
systém. Pokročilé vyhledávání polohy hranolu
GeoTRAil je založené na znalosti aktuální polohy
kontroléru, umístěném v držáku na výtyčce.
Poloha je určována prostřednictvím vestavěného
GNSS modulu přímo v kontroléru. Funkce, která
vyhledávání zajišťuje, je přímo integrovaná do
ovládacího
programu
X•PAD.
Navíc,
pro
využívání této funkce není zapotřebí používat ani
žádná další přídavná zařízení, která by se
například musela montovat na výtyčku!

X•PAD je moderní a výkonný software, který je
dostupný ve dvou základních modifikacích.

TRack: Pokročilá funkce neustálého sledování
pohybujícího se cíle. Po uzamčení na cíl, zůstává
dalekohled stále zacílený na pohybující se cíl.
AiM: Při měření vzdálenosti se dalekohled
automaticky přesně docílí na střed hranolu, aniž
by bylo nutné přesné zacílení upravovat
ustanovkami. Jednotlivé měření pak probíhá
automaticky a s vysokou spolehlivostí.

•

X•PAD SURVEY pro geodety

•

X•PAD BUILD pro stavební výrobu

Obslužný program X•PAD je možné provozovat
v kontrolérech či tabletech s operačními
systémy Windows® nebo Android®, což
významným způsobem rozšiřuje možnost
výběru vhodného ovládacího zařízení.
Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s klíčovými
uživateli po celém světě je program X•PAD
neustále průběžně upravován, vylepšován a
aktualizován, což pro zákazníky přináší výhodu
a záruku snadného a logického ovládání při
vlastním měření v terénu.
Program X•PAD obsahuje veškeré základní i
pokročilé úlohy pro bezproblémové měření a
vytyčování v terénu. Samozřejmostí je snadný
oboustranný přenos dat ve všech standardních
formátech, což umožňuje okamžité zapojení
přístroje do vaší technologické linky.

Optimální výkon
X-MOTION™ HYBRID DRIVES

Totální stanice Geomax Zoom70 je vybavena
pohonem, který se svým výkonem zcela vyrovná
jiným typům tradičních pohonů. Tento systém
dokáže sledovat hranol pohybující se ve
vzdálenosti 100 m rychlostí 90 km/h.

PLNÁ KONEKTIVITA
Totální stanice Zoom70 splňuje veškerá kritéria
pro plnou konektivitu zařízení. Vnitřní modul
Bluetooth® v přístroji slouží pro přenos dat na
střední
vzdálenosti,
volitelný
Bluetooth®
dlouhého dosahu, umístěný v madle přístroje,
má vysoký výkon a slouží pro ovládání přístroje
kontrolérem a využívá se při robotickém měření
(one-man systém).
Totální stanice má extra velkou interní paměť,
nicméně data můžete ukládat i na SD kartu nebo
na standardní USB flash disk. Přístroj má i port
USB mini.

WINDOWS nebo ANDROID
vyberte si sami

Ekonomická robotizovaná
totální stanice Geomax
Zoom70 je ideální měřící
přístroj pro standardní a
plně automatizované
měření v terénu.
Možnost skenování
povrchu v základní
konfiguraci.
NavLight ™ - vytyčovací světla

Úhlové měření
přesnost

1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon),
5” (1.5 mgon)

použitelné

od 5 m

přesnost

5 cm na 100 m

nejmenší dílek

0.1” (0.1 mgon)

způsob měření

absolutní, kontinuální, průměrový

Komunikační rozhraní

kompenzace

čtyřnásobná

klávesnice

alfanumerická, 35 kláves,
podsvětlená (volitelná i pro II. pol.)

obrazovka

VGA 640 x 480, barevná dotyková
s LED podsvícením
1 GB vnitřní paměti; vyjímatelná
SD karta a USB flash disk

Dalekohle
zvětšení

30x

ukládání dat

Měření vzdáleností na hranol
dosah
přesnost
doba

Standardní režim:
3500 m / 1 mm + 1.5 ppm / 0.8 vt.*
Dlouhý dosah:
> 10,000 m / 5 mm+2 ppm / 2.5 vt.

®

porty

sériový; USB mini; vnitřní Bluetooth ;
®
long Bluetooth v madle, externí
napájení

operační systém

Microsoft

®

Windows

®

CE 6.0

Technická specifikace

Měření vzáleností bez hranolu
dosah

accXess5 / accXXess10
500 m / 1000 m

přesnost

2 mm + 2 ppm**

doba

3 vteřiny

stopa

8x20 mm na 50 m

hmotnost

5.3 kg (bez baterie a trojnožky)

pracovní teplota
skladovací teplota

-20 °C až +50 °C
-40 °C až +70 °C

odolnost

IP55

vlhkost

do 95% nekondenzující

Zdroj

Motorizace
technologie

Hybrid Drives

GeoTRAil - vyhledávání cíle dle GNSS
rychlost

100 gon/vt.

vnitřní baterie

odnímatelná Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V

výdrž

7-10 h***

TRack - automatické sledování hranolu

Centrace

dosah

800 m na kruhový hranol

typ

Laserová olovnice, nastavitelný jas

maximální rychlost

90 km/h ve 100 m

přesnost

1.5 mm při výšce přístroje 1.5 m

AiM - automatické přesné cílení
dosah

1000 m na kruhový hranol

přesnost Hz/V

1”

technologie

Image processing

* rychlý režim
** > 500 m: 4 mm + 2 ppm
*** jedno měření každých 30 vteřin při teplotě 25 °C. Výdrž baterie může být
kratší v závislosti na okolních podmínkách

1901cz - Copyright GeoMax AG.
Ilustrace, popisy a technické specifikace nejsou
závazné a mohou se měnit.
Dálkoměr (režim hranol): Třída laseru 1 v souladu s normou IEC 60825-1
resp. EN 60825-1; Laserová olovnice: Laserová třída 2 v souladu s IEC
60825-1 resp. EN 60825-1; dálkoměr (režim bez hranolu: Třída laseru 3R
v souladu s normou IEC 60825-1 resp. EN 60825-1.

Více informací na:
geopen.cz

Všechny ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných vlastníků.

tel.: 545 210 121
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