Works when
you do

GNSS přijímač
Geomax Zenith40
Zenith40 je skutečnou vlajkovou lodí GNSS přijímačů
Geomax. Všechny hardwarové součásti přijímače jsou
vyrobeny nejmodernějšími technologiemi a pro výpočty
se využívají osvědčené a výkonné výpočetní algoritmy
společnosti NovAtel, což zajišťuje úžasnou spolehlivost
výsledků měření 99,99 %. Zařízení je naprosto odolné
(IP 68) a splňuje i vojenskou normu MIL - STD - 810G.

Špičkový GNSS přijímač Geomax Zenith40 umí přijímat a
zpracovávat všechny aktuálně dostupné signály ze všech
satelitních sítí a je již připraven i na příjem signálů, které
budou dostupné v budoucnu. V součinnosti s obslužným
programem X•PAD, který je kompletně v češtině a je
dostupný pro Windows i Android, dostáváte do rukou
bezkonkurenční řešení pro měření a vytyčování v GNSS.
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Works when you do

Vždy na správném místě
Spolehněte se na technologii GeoMax

Kvalita a nadčasovost

Spolehlivé výsledky

Společnost GeoMax patří, stejně jako NovAtel a
TerraStar, mezi členy renomované nadnárodní
skupiny Hexagon. Díky tomu má snadný a okamžitý
přístup k nejnovějším technologiím a vědeckým
poznatkům, které může ve svých zařízeních a
systémech využívat. Spolupracující výrobci a rozsáhlé
know-how koncernu Hexagon umožňuje společnosti
GeoMax nabízet zákazníkům produkty nejvyšší kvality.

Přijímač Zenith40 využívá nejnovější a nejvýkonnější
hardware od společnosti NovAtel. Ten umožňuje přijímat
všechny stávající signály ze všech existujících satelitních
systémů po celém světě. Při měření RTK za nepříznivých
podmínek, jako je např. práce pod korunami stromů,
nebo měření v lokalitách s mnoha odraženými signály,
oceníte nejmodernější algoritmus GeoMax Q-Lock Pro,
který výrazně zkracuje dobu potřebnou k fixaci.

GNSS přijímač Zenith40 vám dovolí pracovat i za
extrémních teplot od -40 °C do +65 °C. Zároveň je i
plně prachotěsný a vodotěsný (IP68), dokonce je jej
možné dočasně ponořit i pod vodní hladinu. Zařízení
splňuje i mezinárodní vojenský standard US MIL.

A nejen to, výše uvedené součásti systému zajišťují
neuvěřitelnou spolehlivost výsledků měření 99,99 %!
Rychlé měření umožňuje standardní obnovovací
frekvence 5 Hz, na vyžádání je možné tuto rychlost
zvýšit na 20 Hz.
GNSS přijímač Zenith40 umí využívat i službu Hexagon
TerraStar Precise Point Positioning (PPP). Ta poskytuje
korekční data pro dosažení centimetrové přesnosti
měření na celém světě. Tato služba výrazně zvyšuje vaši
produktivitu, protože umožňuje měření i v místech bez
signálu pro příjem RTK korekcí.

Otevřená a flexibilní konfigurace
Obslužný software GeoMax X•PAD je k dispozici ve
dvou verzích. První je vytvořena přímo pro
zeměměřiče a druhá více zohledňuje potřeby měření
ve stavebnictví. Software je dostupný pro kontroléry
s operačními systémy Windows i Android.
Díky úzké spolupráci s klíčovými uživateli po celém
světě je program X•PAD neustále vylepšován a
aktualizován, aby měřické práce v terénu probíhaly
efektivně a rychle.
Software X•PAD je uživatelům v ČR dodáván včetně
schváleného globálního klíče pro JTSK a Bpv, který
je využíván pro měření a vytyčování v souřadnicích
metodou RTK.
X•PAD není jen výkonný software, který obsahuje již
ve své základní konfiguraci velké množství měřických
a výpočetních úloh. Program umožňuje zobrazovat i
mapové podklady (př. GoogleMaps), nebo využívat
WMS služeb - on-line zobrazování georeferencovaných
mapových podkladů z ČÚZK, LPIS a dalších zdrojů.

GNSS přijímač Zenith40 poskytuje nejvyšší flexibilitu.
Bez ohledu na to, zda ovládáte aplikaci GeoMax X•PAD
kontrolérem GeoMax, nebo svým vlastním chytrým
telefonem či tabletem, Zenith40 vám umožní pracovat
způsobem, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Zenith40 lze snadno konfigurovat prostřednictvím
programu Zenith Manager, který je dostupný pro
operační systémy Windows a Android. Díky tomu lze
parametry a vlastnosti GNSS přijímače nastavovat
například chytrým telefonem.
Nejnovější verze programu Zenith Manager
je volně dostupná v obchodě Google Play.
Můžete si ji kdykoli stáhnout a použít na
jakémkoli zařízení s operačním systémem
Android.
Unikátní funkcí je QR-iConnect. Tato funkce výrazně
urychluje proces připojení. Zapomeňte na nepohodlné
procházení seznamu při vyhledávání a výběru svého
přijímače. Jednoduše kontrolérem naskenujte QR kód
umístěný na přístroji a začněte měřit!

Vlastnosti GNSS přijímače Zenith40
Q-Lock ProTM

vysoká spolehlivost při eliminaci
falešných i odražených signálů

spolehlivost polohy

99.99%

modul

NovAtel OEM7,
555 kanálů, vícefrekvenční

signály GPS

L1, L2, L2C, L5

signály GLONASS

L1, L2, L2C, L3*

signály BeiDou

B1, B2, B3* (vol.)

signály Galileo

E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* (vol.)

signály QZSS

L1, L2C, L5, L6* (vol.)

Komunikační rozhraní
GSM/GPRS modul

Quad-Band GSM a Penta-Band UMTS
800/ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz

UHF radio modul

SATEL, 500 mW, 1000 mW vysílač,
403 – 473 MHz; (vol.)

bluetooth®

třída II
funkce QR-iConnect

NavIC

L5*

rychlost obnovování

5 Hz, 20 Hz (vol.)

SBAS

EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

TNC konektor

vysoká citlivost, UHF anténa

Precise Point
Positioning (PPP)

TerraStar C Pro ; GPS/ GLONASS/
BeiDou/ Galileo/ QZSS (vol.);
Rekonvergence < 1 min

porty

USB, sériový, napájecí

Technická specifikace
rozměry

výška 95 mm, ø 198 mm

Přesnost přijímače (rms)**

hmotnost

1.14 - 1.18 kg ***

RTK
RTK síť

Statika
Statika - long
TerraStar C Pro
PPP

Hz

8 mm ± 1 ppm

provozný teplota

–40 °C až +65 °C

V

15 mm ± 1 ppm

odolnost

IP68 / IP66 / MIL

Hz

8 mm ± 0.5 ppm

V

15 mm ± 0.5 ppm

odolnost vůči vodě

Hz

3 mm ± 0.5 ppm

V

5 mm ± 0.5 ppm

Hz

3 mm ± 0.1 ppm

IPx6 & IPx8 & MIL
IPx6: odolný silným proudům vody
IPx8: odolný dočasnému ponoření pod
vodní hladinu
IPx6: MIL-STD-810G 1 506.6 postup II
IPx8: MIL-STD-810G 1 512.6 postup I

V

3.5 mm ± 0.4 ppm

odolnost vůči prachu

Hz

< 2.5 cm

IP6x & MIL
IP6x; plně prachotěsný
IP6x; MIL-STD-810G 1 510.6 postup I

V

< 5 cm

vlhkost

100% kondenzující

vibrace

odolný vůči mechanickému namáhání
dle ISO 9022-36-05

náraz

odolá pádu ze 2 m na tvrdý povrch

Rozhraní
klávesy

klávesa Zap/Vyp a funkční klávesa

LED pro stav

poloha, baterie, Bluetooth®,
RTK příjem, RTK vysílání, ukládání
dat

Napájení
vnitřní baterie

odnímatelná, Li-Ion 2.6 Ah / 7.4 V

rover, base, statika

provozní doba

9h statika / 6h rover

záznam dat

odnímatelná microSD karta

externí zdroj

10.5 V až 28 V, LEMO® plug

GSM/TCP/IP

odnímatelná SIM karta

LED pro režim

* Příjem frekvencí Glonass L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 a NavIC L5 bude
aktivní po budoucím upgrade firmware, poté, co budou tyto frekvence dostupné.
** Přesnost a spolehlivost měření jsou závislé na různých faktorech, včetně
konfigurace a dostupnosti satelitů, překážek, ionosférických podmínek,
vícecestného odrazu atp. Výše uvedené údaje předpokládají normální nebo
příznivé podmínky práce. Plná konstelace BeiDou a Galileo zvýší výkon a
přesnost měření.
*** V závislosti na výsledné konfiguraci zařízení; bez baterie.
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