GNSS přijímače Geomax

MIMOŘÁDNĚ ROBUSTNÍ
• IP68 proti prachu a vodě
• odolá pádu ze 2 m
• odolný vůči vibracím

KONSTRUKCE PRO BUDOUCNOST
• čtyř a pěti pásmový
GSM/GPRS/UMTS
• UHF rádio and Bluetooth®
• skutečné GNSS: GPS,
GLONASS, BeiDou, Galileo
a SBAS*

KOMBINUJTE JAK CHCETE
• pracujte se svým oblíbeným
záznamníkem i softwarem
• aplikace pro Windows i Android
• složte si vlastní sestavu

works when you do

ZENITH15 & 25 PRO

Zenith15 a Zenith25 Pro

VYSOKÁ ODOLNOST,
KONSTRUOVÁNO PRO BUDOUCNOST
Odolá vibracím i pádu na výtyčce až z výšky 2 m. Naprostá
a bezkonkurenční ochrana proti pronikání prachu i ponoření
do vody - IP68. GNSS přijímače Geomax Zenith15 a 25 PRO jsou
konstruovány pro práci v extrémních podmínkách.
Přijímače mají kromě skvělé odolnosti i unikátní technologii
Q-Lock, která umožňuje bezproblémový příjem signálů i ve velmi
náročných podmínkách. Přijímač Zenith vám, i v kombinaci s vaším
oblíbeným záznamníkem se software, zajistí naprostou flexibilitu
a spolehlivost při měření.

INTEGROVANÉ MODULY
UHF A 3,75G GSM
Spolehlivé připojení a rychlá
komunikace i na dlouhé
vzdálenosti.

NOVATEL GNSS TECHNOLOGIE A
TECHNOLOGIE Q-LOCK™
Všechny viditelné satelity jsou sledovány
s nejvyšší možnou citlivostí. Sofistikované
sledování a propracované algoritmy
zmírňující vliv falešných odrazů zaručují
měření s vysokou spolehlivostí.

ZENITH25 PRO SERIES

volba profesionálů pro současnost i budoucnost
Vhodný pro všechny typy měření. GNSS přijímač Zenith25 Pro
je vybaven nejmodernější technologií, která podporuje systémy
GPS, GLONASS, Galileo, Beidou a SBAS. Již dnes je zařízení
připraveno na příjem signálů z teprve budovaných satelitních
systémů.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
IP68 - naprostá odolnost
vůči prachu i vodě +
vysoká odolnost vůči
vibracím a nárazům.

JEDNO ZAŘÍZENÍ
PRO RŮZNÁ ŘEŠENÍ
• Otevřená konektivita
Pracujte se svojí
oblíbenou aplikací.
• Plná flexibilita
Využívejte svůj oblíbený
záznamník.

OVLÁDACÍ PANEL
PŘIJÍMAČE
Poskytuje přehledné
informace o aktuálním stavu
a umožňuje volit nejčastěji
používaná nastavení.

SIM KARTA A
MIKRO SD KARTA
Rychlá výměna SIM
karty i snadné vložení
a vyjmutí paměťové
mikro SD karty.

VNITŘNÍ GSM/GPRS
ANTÉNA
Kompaktní konstrukce
s maximální odolností.

EXTERNÍ NAPÁJENÍ
A RADIOVÝ PORT
Možnost využítí při
statickém měření na
základně.

ZENITH15 SERIES
ekonomická volba

Tento robustní GNSS přijímač základní řady
nabízí sledování a zpracování všech
v současnosti aktivních satelitních signálů a
možnost volby mezi UHF a GSM pro příjem
korekcí při RTK měření.

Zenith15 & 25 Pro Series
ZENITH25 PRO4

Technologie Q-Lock™

ZENITH25 PRO

ZENITH15

Nejnižší rušení a zmírňování falešných signálů

Satelity (max. počet současně sledovaných)

60

Počet kanálů

120

GPS signály

L1, L2, L2C

GLONASS signály

L1, L2

BeiDou signály

Galileo signály *
Rychlost

Ano

-

-

Ano

-

-

20Hz (volitelné), 5Hz

5Hz

20Hz (volitelné), 5Hz

SBAS

EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

PŘESNOST **

Static H/V (mm + ppm)

Static long H/V (mm + ppm)
Kinematic H/V (mm + ppm)

3 + 0.5 / 5 + 0.5

3 + 0.5 / 5 + 0.5

5 + 0.5 / 10 + 0.5

3 + 0.4 / 3.5 + 0.4

3 + 0.4 / 3.5 + 0.4

3 + 0.4 / 3.5 + 0.4

8 + 1 / 15 + 1

8 + 1 / 15 + 1

10 + 1 / 20 + 1

KOMUNIKACE

GSM/GPRS modul

čtyř a pěti pásmový GSM; UMTS 800 /850 /900 /1900 /2100 MHz;
vnitřní anténa

UHF radio modul

1000 mW vysílač; 406 – 480 MHz
Ano

Bluetooth®

volitelný

volitelný

třída II

Komunikační port

USB, sériový a zdroj

ROZHRANÍ

Klávesnice

Zap/vyp a funkční klávesy

Indikace stavu a režimu pomocí LED

poloha, baterie, Bluetooth®, RTK příjem, RTK vysílání, paměťová karta,
rover, base, statika

Ukládání dat

vyjímatelná mikroSD karta 8 GB

GSM / TCP / IP

vyjímatelná SIM karta

NAPÁJENÍ

Externí napájení / vnitřní baterie

10.5 V až 28 V / vyjímatelná 2.6 Ah, 7.4 V

Provozní doba (statika/rtk)

9h/6h

9h/6h

7.5 h / 5 h

DALŠÍ SPECIFIKACE

Rozměry / hmotnost

výška 95 mm, ø 198 mm / 1.2 kg včetně baterie a UHF rádia

Provozní teplota

– 40 °C až + 65 °C

Odolnost

IP68 - odolnost vůči vodě a prachu

Vlhkost

100% kondenzující

Vibrace

odolnost vůči mechanickýcm vibracím dle ISO 9022-36-05

Náraz

vydrží pád z výtyčky na tvrdý povrch (2 m)

* Sledování satelitů sítě Galileo bude možné až bude k dispozici dostatečný počet satelitů; ** Přesnost a spolehlivost měření jsou závislé na různých faktorech, jako je dostupnost satelitů, jejich
geometrické rozložení, překážky v cestě signálů, nepřesnost měření času, ionosférické podmínky, šíření vícecestných signálů atd. Uvedené údaje předpokládají normální či příznivé podmínky.

0217 - 849551cz Copyright GeoMax AG. Ilustrace, popisy a technické
specifikace nejsou závazné a mohou se měnit. Všechny ochranné známky a
obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Geomax je mezinárodní společnost, která vyvíjí,
vyrábí a distribuje geodetické a stavební přístroje a
systémy podle hesla Works when you do.
Komplexní produktové portfolio zahrnuje snadno
použitelné a vysoce produktivní totální stanice,
GPS/GNSS systémy, laserové skenery, kontroléry,
software, optické a digitální nivelační přístroje,
lokátory podzemních vedení, atp. Samozřejmě vždy
v nejvýhodnějším poměru cena/výkon.
www.geopen.cz

tel.: +420 545 210 121

GEOPEN, s.r.o. - autorizovaný distributor pro ČR

