
Robotizuotas elektroninis tacheometras
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ATVIRA WINDOWS CE
• Lauko programinės įrangos lankstumas
• Atviras Windows CE sistemos

funkcionalumas
• Pilnas VGA ekranas

PUIKIOS EKSPOATACINĖS 
SAVYBĖS
• STReAm360: Scout-TRack-AiM
• 1000 m bereflektoriniai matavimai
• Ypač tikslus užvedimas

PILNAI AUTOMATIZUOTAS
• Long range Bluetooth® jungtis
• X-MOTION hybrid™ pavaros
• Nepriekaištinga vieno žmogaus sistema



AUKŠČIAUSIOS TECHNOLOGIJOS
IŠSKIRTINĖS SAVYBĖS

accXess™ EDM TECHNOLOGIJA

GeoMax’s accXess EDM technologija 
leidžia matuoti atstumus su lazeriu net 
iki 1000 m. Ypatingai mažas lazerio 
taškas ir sudėtinga signalų apdorojimo 
technologija, užtikrina aukščiausią 
atstumo matavimo tikslumą - nepriklau-
somai nuo atstumo ar matavimo 
sąlygų.

STReAM360: PILNAS ROBOTAS 

Scout: per kelias sekundes praske-
nuoja visą darbo lauką ir randa prizmę 
ar taikinį. 
TRack: nepertraukiamai seka prizmę. 
Užfiksavęs, tiksliai seka judančią 
prizmę ar taikinį.
AiM: tiksliai užveda į bet kurią prizmę, 
nebūtina taikytis per žiūroną. 
Matavimai atliekami automatiškai su  
ypač aukštu ir pasikartojančiu 
patikimumu.

Maksimaliai sumažinkite savo atliekamų užduočių matavimo laiką ir 
padidinkite darbo našumą bei matavimo tikslumą. Zoom90 serija - tai 
vieno žmogaus sistema, su dar greitesniu, net  iki 20% automatizuotu 
valdymu, praplėstu bereflektoriniu atstumų matavimu, STReAM360 ir  
accXess technologijomis bei atvira Windows CE sistema. 

Be integruotų sistemų ar kitų puikių komponentų, Zoom90 pasižymi 
savo nematoma integracija, kuri leidžia sukurti galutinį profesionalų 
sprendimą.

X-MOTION™  HYBRID DRIVES

Zoom90 įdiegtos inovatyvios  X-motion 
hibridinės pavaros, leidžiančios  dar 
labiau  paspartinti visus automatizuotus 
procesus.
Už 100 metrų sekama prizmė gali judėti 
net iki 90 km/h greičiu.



NavLight™

NavLight - tai šviesos diodų sistema, 
standartiškai montuojama žiūrone, 
tarnauja kaip nužymėjimo krypties 
nustatymo įrankis, padedantis 
paspartinti nužymėjimo darbus.
Raudoni ir geltoni šviesos diodų 
žybsniai padeda orientuotis ir gana  
tiksliai pastatyti reflektorių ant 
nužymimo taško krypties. 

APRŪPINTAS JUNGTIMIS

Zoom90 atitinka visus Jūsų jungčių 
poreikius. Naudokite Bluetooth® 
duomenų perdavimui vidutiniams 
atstumams arba Bluetooth® rankeną 
aukštos kokybės Bluetooth® ryšiui 
dideliems nuotoliams. Bet kuriuo atveju, 
visa tai yra tiesiog idealu vieno 
žmogaus sistemai valdyti. Saugokite 
duomenis didelėje Zoom90 vidinėje 
atmintyje, keičiamoje SD  kortelėje arba 
USB pirštelyje naudodami "plug and 
play" technologiją. 

ATSPARUMAS

GeoMax instrumentai pagaminti 
atlaikyti sudėtingiausias darbo 
salygas. Zoom90 modelis sukurtas ir 
pratestuotas kaip atsparus dulkėms 
bei vandens purslams instrumentas.

ATVIRA VALDYMO SISTEMA

Pasirinkite pageidaujamą programinę 
įrangą efektyvesniam duomenų valdymui ir 
nuotolinių užduočių atlikimui. Zoom90 
naudoja Windows CE operacinę sistemą, 
kuri leidžia įdiegti galingus programinius 
paketus, suteikiančius laisvę valdyti 
instrumentą pagal Jūsų poreikius. Pilnas 
VGA spalvotas liečiamas ekranas
taip pat suteiks Jums puikias eksploataci-
nes savybes bei pilną grafinį atvaizdavimą.

 50°c
-20°c 



GEOMAX AUTHORIZED DISTRIBUTION PARTNER

GeoMax gamintojas siūlo visą spektrą integruotų
sprendimų, kuria kokybišką geodezinę ir statybinę
įrangą bei tam skirtą programinę įrangą

Mūsų produktai, tokie kaip: ypač didelio našumo el. tacheometrai, GPS/
GNSS sistemos, 3D skaneriai, duomenų kaupikliai, lauko programinė 
įranga, mašinų valdymo bei kabelių paieškos sistemos, o taip pat platus 
įvairių priedų asortimentas yra gerai žinomi dėl savo tvirtumo, patikimumo, 
naudojimo paprastumo bei išskirtinės kokybės ir kainos santykio.

www.geomax-positioning.com

Zoom90 Serija

Distance meter (reflector mode): Laser class 1 in accordance 
with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Laser plummet: Laser class 
2 in accordance with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Distance 
meter (reflectorless mode): Laser class 3R in accordance with 
IEC 60825-1 resp. EN 60825-1.

KAMPŲ MATAVIMAI
Tikslumas 1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 

5” (1.5 mgon) 
Ekrano rezoliucija 0.1” (0.1 mgon) 
Metodas absoliutus, tęstinis, diametrinis
Kompensatorius keturašis

ATSTUMŲ MATAVIMAS Į PRIZMĘ
Režimas
Tikslumas
Matavimo laikas 

Standartinis režimas: 
3500 m / 1 mm + 1.5 ppm / 0.8 sek* 
Ypač ilgų atstumų režimas: 
>10,000 m / 5 mm+2 ppm / 2.5 sek Operacinė sistema Microsoft Windows CE 6.0 

FIZINIAI DUOMENYS

Svoris 5.0 - 5.3 kg (be baterijos ir kelmelio)
Darbinė/saugojimo 
temperatūra

– 20°C iki 50°C /  -40°C iki +70°C

Apsaugos klasė      IP55 atsparumas dulkėms ir vandeniui
Drėgmė 95%, nesikondensuoja

SĄSAJOS
Klaviatūra Skaitinė-raidinė; 35 klavišai; apšviečiama; 

antra klaviatūra - papildoma 
Ekranas Pilnas VGA 640 x 480 spalvotas, 

liečiamas su LED apšvietimu
Atmintis 1 GB vidinė atmintis; keičiama SD kortelė 

ir USB  
Jungtys serijinė; USB; vidinis Bluetooth;  

long-range Bluetooth rankena-antena 
ir išorinis maitinimas

MAITINIMAS
Vidinės baterijos    Keičiamos, Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V
Veikimo laikas 7-10 h***

Lazerinis centryras
Tipas lazerio taškas, reguliuojamas ryškumas
Tikslumas 1.5 mm prie 1.5 m instrumento aukščio

BEPRIZMIS ATSTUMŲ MATAVIMAS
Diapazonas 

Tikslumas
Matavimo laikas 

accXess5/ accXess10 
500 m  / 1000 m
2 mm + 2 ppm** 
iki 3 sek

Lazerio taškas        8x20 mm prie 50 m

NavLight™ gidas
Diapazonas 
Tikslumas

5 m prie 150 m
5 cm prie 150 m

Scout TRack AiM

GeoMax Zoom90 Robotic (R) ü ü ü ü ü

GeoMax Zoom90 Servo (S) ü ü ü ü

* Fast režimas;  ** > 500 m: 4 mm + 2 ppm;  *** Kampo matavimai kas 30 sekundžių 
prie 25° C. Baterijų veikimas priklauso nuo aplinkos faktorių.

MOTORIZAVIMAS
Technologija hibridinės pavaros
Scout

Diapazonas 300 m į apvalią prizmę
TRack

Diapazonas 800 m į apvalią prizmę
Maks. greitis 90 km / h prie 100 m
AiM

Diapazonas 1000 m į apvalią prizmę
Hz/V tikslumas 1” 
Metodika vaizdo apdorojimas
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"Vieno žmogaus" sistemos robotizuoti ir pusiau robotizuoti elektroniniai tacheometrai iš GeoMax Zoom90 Serijos 
išpildys visus Jūsų poreikius. 

ŽIŪRONAS
Didinimas 30x

Oficialus GeoMax AG atstovas Lietuvoje 
UAB „GPS partneris“
Laisvės pr. 71B-62, LT-07189 Vilnius 
Tel.:+370 5 2794080
El. paštas mail@gpspartneris.lt




