
GeoMax TPS family
 

geomax-positioning.com
©2017 Hexagon AB and/or its subsidiaries
and affiliates. All rights reserved.

Visit our website to find your local distributor: geomax-positioning.com

Works when you do 

GeoMax ma kompletną ofertę TPS, aby zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników. Zapewnij sobie 
najwyższą niezawodność dzięki systemom GeoMax nawet w trudnych warunkach. Systemy te są
wyposażone w najnowszą technologię TPS podnosząc wydajność na nowy poziom.



Udoskonalona konstrukcja Zoom25 chroni instrument przed
kurzem  i st rum ieniem  wody z dowolnego kierunku nawet  w
niskich temperaturach do -30 °  C. Szybki, prosty i elastyczny
t ransfer danych zapewnia wbudowana technologia RS232,
USB i Bluetooth® . Dzięki dołączonemu potężnemu pakietowi
aplikacj i, intuicyjnie obsługiwanemu na dużym wyświet laczu o
wysokiej  rozdzielczości, połączonemu z bardzo długim czasem
pracy na baterii,  Zoom25 zapewnia większą produktywność
niż kiedykolwiek wcześniej .

Seria Zoom25 - Kiedy liczy się jakość 
i niezawodnść

Dzięki sprawdzonej  technologii AccXess, Zoom 50
wyposażony jest  w inteligentny silnik do pom iaru odległości
zaprojektowany z m yślą o wyjątkowym zasięgu, prędkości i
najwyższej  dokładności nawet  w t rudnych warunkach.
Wszystko to w połączeniu z wyjątkowo szerokim,
kolorowym ekranem dotykowym , wbudowanym Bluetooth® ,
obsługą pam ięci USB oraz w pełni funkcjonalnym pakietem
aplikacj i zawierającym nawet  zaawansowane funkcje, dzięki
którym  Zoom 50 staje się produekt  flagowym  GeoMax TPS
Fam ily.

Seria Zoom50 - Kiedy liczy się wydajność się

Elastyczność w obsłudze X-PAD, FieldGenius lub Carlson
SurvCE lub innego oprogram owania zlokalizowanego na
pokładzie Zoom 40 z kolorowym  wyświet laczem  w wysokiej
rozdzielczości um ożliwia pracę w sposób naj lepiej
odpowiadający Twoim  pot rzebom . W połączeniu z
m ożliwością pom iaru dużych odległości z wysoką
dokładnością m ożesz być pewien:  
Zoom 40 “works when you do”

Seria Zoom40 - Kiedy liczy się elastyczność

GeoMax TPS Family

O zakresie 250 m  pom iaru bezref lekt orowego, dok ładność
kątowej  2 “ i 5” , duży, jasny wyświet lacz i proste w użyciu
aplikacje, Zipp10 Pro to idealne narzędzie do wszystkich zadań
pomiarowych i budowlanych. Zipp10 Pro to pierwszy na świecie
tachiem t r  w swojej  k lasie,  k tóra um ożliwia łatwą wym ianę
wszystkich danych i plików za pośrednictwem pamięci USB.
Przesyłanie danych m iędzy różnym i tachiemtram i lub biurem
jest  teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej , co uwalnia
od konieczności korzystania z dowolnego komputera. Trzym j
tachiemtr w m iejscu, gdzie go pot rzebujesz -  w terenie!

Seria Zipp10 Pro - Twój ekonomiczny wybór



Seria Zoom9 0 - gdy liczy się jak
ość, wydajność i elastyczność

X-Pole - kiedy GNSS spotyka TPS
Pełna integracja X-Pole z oprogramowaniem tere-
nowym umożliwia przełączanie między obydwoma
t rybam i pom iarowym i.  Wystarczy zdecydować,
naciskając jeden przycisk jeśli chcesz zmienić tryb
z TPS na GNSS, np. gdy nie m ożna zm ierzyć
niektórych punktów z TPS ze względu na ogra-
niczoną widoczność pryzmatów. Kiedy te punkty
są zm ierzone, przełącz się z powrotem na t ryb
TPS. Zwiększa to wydajność systemu ponieważ
elim inuje pot rzebę uciążliwego i czasochłonnego
ustawienia stanowiska.

Znacznie zm inim alizuj czas każdego zadania 
pomiarowego i zwiększ swoją wydajność i dokładność
do m aksim um . Zoom 90 t o naj lepszy syst em
jednoosobowy z nawet o 20% większą wydajnością 
autom atyzacji, rozszerzonym i m ożliwościam i
bezreflekt orowym i, STReAM360, t echnologiam i
accXess i otwartą łącznością Windows CE.

Ponieważ idealne rozwiązanie to więcej niż pojedyncze 
kom ponenty, bezproblem owa integracja Zoom90 
sprawia, że jest to najlepsze rozwiązanie.

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY
• Bluetooth® dalekiego zasięgu
• Serwom otory X-MOTION hybrid™
• Niezwykły system jednoosobowy

OTW ARTY WIDNOWS CE
• Elastyczność oprogram owania terenowego
• Funkcjonalny Windows CE
• Pełne VGA

W YJĄTKOW A WYDAJNOŚĆ
• STReAm 360: Scout-TRack-AiM
• Zakres bezreflektorowy do 1000 m
• Precyzyjne przechwytywanie



Learn more at: 
geomax-positioning.com
geoline.pl

GeoMax TPS Family - Dane techniczne
Zipp10 Pro Zoom25 Zoom40 Zoom50 Zoom90

POMIARY KĄTÓW
Dokładność 2”, 5” 1”, 2”, 5” 2”, 5” 1”, 2”, 5”
Dokładność wyświetlania 1”, 5”, 10” 0.1”, 1”, 5”,10” 1”, 5”, 10” 0.1”, 1”, 5”,10” 0.1” (0.1 mgon)
Metoda Bezwzględna, ciągła, średnicowa
Kompensacia Czteroosiowa

TELESKOP
Typ neXus accXess
Powiększenie 30x
NavLigth™ Zasię -- -- -- -- 5 m - 150 m
NavLigth™ Dokładność -- -- -- -- 5 cm at 150 m
POMIAR ODLEGŁOŚCI

Do pojedynczego lustra 3.000 m 3.500 m 3.500 m (Standard) / 10.000 m*
Dokładność 3 mm + 2 ppm 2 mm + 2 ppm 1 mm + 1.5 ppm
Czas typ: 0.8 sec typ: 2.4 sec
POMIAR ODLEGŁÓŚCI - BEZREFLEKTOROWY**
Zasięg 250 m 500 m 500 m / 1.000 m

Dokładność 2 mm + 2 ppm 2mm + 2 ppm (<500m)
4mm + 2 ppm (>500m)

Footprint  8x 20mm @ 50 m
INTERFEJS
Klawaitura Dwa pełne alfanumeryczne ***

Wyświetlacz

B & W, wysoka 
rozdzielczość, 160 x 96 

pikseli z 
podświetleniem; 6 linii

B & W, ultra-wysoka 
rozdzielczość 280 x 
160 pikseli, 8 linii, 

podświetlane

Kolor i dotyk; 3.5 “Q-VGA 320x240 pikseli 
z podświetleniem LED, samoczynne 

ogrzewanie

Kolor i dotyk; Pełna 
rozdzielczość VGA 
640x480 pikseli z 

podświetleniem LED

Pamieć Pamięć wewnętrzna;
64 MB

Pamięć wewnętrzna, 
50`000 punktów

Pamięć wewnętrzna;
2 GB

Pamięć wewnętrzna, 
50`000 punktów

Pamięć wewnętrzna;
1 GB

Bluetooth -- tak
wewnętrzny i 

uchwyt Bluetooth

Pamieć wymienna USB SD card / USB stick

Porty USB RS232; USB;
zewnętrzne zasilanie

USB RS232; USB; zewnętrzne zasilanie

OPROGRAMOWANIE

System operacyjny Wbudowany CE Otwarty Windows CE Wbudowany CE Wbudowany CE

Otwarty na oprogramowania -- tak -- tak

Podstawowy pakiet tak W pełni elastyczny; 
X-PAD,

FieldGenius, 
Carlson SurvCE

tak W pełni elastyczny; 
X-PAD,

FieldGenius, 
Carlson SurvCE

Zaawansowany pakiet -- COGO; Ref. Arc; PIN/
PUK

COGO; Ref. Arc; Road 
3D, Traverse; PIN/PUK

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Waga 5.3 kg bez baterii i 
spodarki

4.2 -4.5 bez baterii 
i spodarki

5.3 kg bez baterii i 
spodarki

4.2 -4.5 bez baterii i 
spodarki

5.0 - 5.3 bez baterii i 
spodarki

Temperatura robocza -20°C - 50°C
-20°C - 50°C 

(opcjonalna wersja 
Polar -30°C - 50°C)

-20°C - 50°C
-20°C - 50°C 

(opcjonalna wersja 
Polar -30°C - 50°C)

– 20°C to 50°C

Klasa ochrony IP54 IP55 IP54 IP55
ZASILANIE
Rodzaj/
Czas operacyjny****

wymienna bateria; 9 
godzin

wymienna bateria; 
9 godzin

wymienna bateria; 9 
godzin

wymienna bateria; 9 
godzin

wymienna bateria; 9 
godzin

PION
Typ Punkt laserowy, regulowana jasność

SERWOMOTORY (TYLKO DLA ZOOM90)

Scout - 360° Szukanie pryzmatu(tylko modele R): Zasięg 300m na okragły pryzmat

AiM - Prism fine aiming: Range / Accuracy 1000 m na okrągły 
pryzmat

TRack - śledzenie lustra
Zasięg 800 m na okrągły pryzmat

Max. prędkość  90 km/h na 100 m
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Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich 
właścicieli.

* Daleki zasięg
** Optymalne warunki dla karty Kodak Grey
*** Opcjonalnie
**** Pojedynczy pomiar co 30 sekund, w temperaturze 25 ° C. Czas pracy akumulatora może być krótszy, 
w zależności od warunków
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