
Kompletní sestava Popis 

Robotická totální stanice 

(One-man systém) 

GEOMAX ZOOM 90R 

Robotická totální stanice s operačním systémem WinCE 

v plné výbavě. Funkce AiM360, TRack360 a Scout360 

zajišťují rychlé automatické vyhledání hranolu, jeho průběžné 

sledování a nakonec i přesné docílení na hranol při měření. 

Úhlová přesnost přístroje je volitelná 5“, 2“ a 1“, dosah 

měření bez hranolu je také volitelný 500 m nebo 1000 m. Při 

vytyčování lze využívat vytyčovací světla NavLight. Totální 

stanice má alfanumerickou klávesnici a barevný dotykový 

displej. Přenos dat probíhá prostřednictvím USB portu nebo 

SD karty. Odolnost vůči vodě a prachu – IP 55. 

další součásti totální stanice Li-Ion dobíjitelná baterie 4.4 Ah, nabíječka baterií, laserová 

olovnice, trojnožka bez optické centrace, Zoom90 LR-

Bluetooth držák, SD karta 1GB, propojovací kabel USB-USB. 

Záznamník Odolná řídící jednotka Getac PS336E 

Operační systém Microsoft Windows Mobile, Bluetooth 

dlouhého dosahu, barevná dotyková obrazovka 3,5“, IP 68, 

alfanumerická klávesnice, aplikace FieldGenius v češtině. 

další součásti záznamníku Nabíječka, držák záznamníku na výtyčku. 

Hranol a výtyčka Odrazný hranol 360°, teleskopická karbonová výtyčka 2,3 m. 

aktuální cenovou nabídku Vám rádi vyhotovíme na vyžádání 

 

 

 

 

 

 

Dostupné varianty totálních stanic 

ZOOM 90 
úhlová 

přesnost 

dosah měření 

bez hranolu * na hranol ** 

A10 1“ 1000 m 3 500 m 

A5 1“ 500 m 3 500 m 

A10 2“ 1000 m 3 500 m 

A5 2“ 500 m 3 500 m 

A10 5“ 1000 m 3 500 m 

A5 5“ 500 m 3 500 m 
* přesnost změřené vzdálenosti je

< 500 m; 2 mm + 2 ppm 

> 500 m; 4 mm + 2 ppm

** přesnost změřené vzdálenosti je 

1 mm + 1.5 ppm 

Zoom90 obsahuje inovativní X-motion 

hybridní pohon, který dokáže sledovat 

hranol pohybující se ve vzdálenosti 100 m 

rychlostí 90 km/h. 

Scout: prohledá celý pracovní prostor a 

během několika vteřin vyhledá cíl. 

TRack: neustále sleduje cíl (hranol). 

AiM: Při měření vzdálenosti se automaticky 

přesně docílí na střed hranolu, aniž by bylo 

nutné zacílení upravovat opticky. 

záruka 24 měsíců 

http://www.geopen.cz/cz/kategorie/totalni-stanice/automatizovane-a-roboticke-totalni-stanice/shop/
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* možnost následného rozšíření na robotickou verzi

 

  

  

parametry ZOOM 90R ZOOM 90S 

robotická servo * 

Motorizace 

technologie Hybrid Drives 

Scout (dosah 300 m) ano ne 

TRack (dosah 800 m) ano 

AiM (dosah 1000 m, přesnost 1“)  ano 

Vytyčovací světla 

technologie NavLight 

rozsah 5 m na 150 m 

přesnost 5 cm na 150 m 

Dalekohled 

obraz vzpřímený 

zvětšení 30 x 

nejkratší zaostření 1 m 

Úhlové měření 

automatický kompenzátor čtyřosý 

dostupné úhlové jednotky 360 ° / 400 gon 

nejmenší zobrazitelná úhlová jednotka 0,1“/ 0,1 mgon 

úhlová přesnost přístroje (dle DIN 17123-3) 1“, 2“, 5“/ 0,3 mgon, 0,6 mgon, 1,5 mgon 

Měření vzdáleností  

dosah měření 

dosah dálkoměru na hranol (režim Standard) 3 500 m

dosah dálkoměru na hranol (režim Long) 10 000 m

dosah dálkoměru bez hranolu 500 m / 1000 m

přesnost měření vzdáleností 

přesnost měření na hranol (režim Standard) 1 mm + 1,5 ppm 

přesnost měření na hranol (režim Long) 5 mm + 2 ppm 

přesnost měření bez hranolu 1 ~ 500 m 2 mm + 2 ppm 

přesnost měření bez hranolu > 500 m 4 mm + 2 ppm 

nejmenší zobrazitelný dílek 0,1 mm / 1 mm 

doba měření 

měření na hranol (režim Standard) 0,8 vteřiny 

měření na hranol (režim Long) 2,5 vteřiny 

měření bez hranolu 1 ~ 500 m 3,0 vteřiny 

měření bez hranolu > 500 m 3,0 – 10,0 vteřin 

Zdroj 

dobíjitelná baterie Li-Ion 4,4 mAh 

výstupní napětí 7,4 V 

doba měření 7 - 10 hod 

nabíječka 220 V 

doba nabíjení 6 hod. 

Jiné parametry 

operační systém Microsoft Windows CE 6.0 

vnitřní paměť 1 GB 

externí paměť SD karta, USB flash disk 

klávesnice alfanumerická, 35 kláves 

displej dotykový, barevný, podsvícený, 640 x 480 pix 

hmotnost včetně baterie 5,5 kg 

pracovní teplota -20C °~ +50C °

skladovací teplota -40C °~ +70C °

komunikační rozhraní RS232, USB, Bluetooth 

odolnost vůči prostředí IP 55 

přesnost laserové olovnice ±1,5 mm/1,5 m 

http://www.geopen.cz/cz/produkt/presna-vterinova-totalni-stanice-foif-rts010/
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http://www.geopen.cz/cz/kategorie/totalni-stanice/automatizovane-a-roboticke-totalni-stanice/shop/
http://www.geopen.cz/files/GeoMax_Zoom90_geopen_cz.pdf

