
Works when  
you do

Zenith40
Zenith40 to nowy, flagowy odbiornik GNSS w rodzinie

GeoMax. Został wyposażony w najnowsze, innowacyjne 

rozwiązania NovAtel, a zastosowanie technologii czasu 

rzeczywistego (PPP) pozwala na jeszcze większe 

podniesienie produktywności.

Zenith40 daje możliwość wykonywania pracy
dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Dzięki oprogramowaniu X-PAD Ultimate, które cechuje
się dużą elastycznością zastosowania, istnieje 
możliwośćwykonywania pracy na dowolnym 
kontrolerze.Połączenie tych wszystkich cech w jednym 
urządzeniu tworzy rozwiązanie, które nie ma sobie 
równych.
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Odbiornik GNSS



Works when you do

Jakość

Tak samo jak NovAtel i TerraStar, GeoMax jest
członkiem renomowanej szwedzkiej grupy 
Hexagon.Wymiana technologii, Know How 
wszystkich firm grupy pozwala tworzyć najwyższej 
jakości innowacyjne produkty.

Zenith40 ze znakomitymi parametrami 

środowiskowymi pracy w temperaturach zakresu od 
-40°C do +65°C i pełnej odporności na wodę i kurz 
(IP68), spełnia najbardziej rygorystyczne normy  
pracy w najtrudniejszych warunkach terenowych, 
włączając normy wojskowe  US MIL.

Wykorzystaj w pełni wszystkie możliwości, które oferuje

silnik pomiarowy OEM 719 firmy NovAtel.
Umożliwia on odbieranie sygnałów

wieloczęstotliwościowych ze wszystkich istniejących

konstelacji satelitarnych.
Praca w trudnym terenie, wśród drzew czy innych

niesprzyjąjących warunków nie będzie stanowiła

problemu dzięki ulepszonemu systemowi GeoMax Q-

Lock Pro RTK.
Na pokładzie Zenith40 znajdziemy także system

TerraStar (PPP) precyzyjnego pozycjonowania w czasie 
rzeczywistym. Usługa ta znacznie poprawia

wydajność, ponieważ eliminuje potrzebę połączenia

sieciowego i odniesienia do stacji naziemnych.

Algorytm GeoMax Q-Lock Pro automatycznie
wykrywa dostępne typy korekcji i wybiera ten, który

zapewnia najwyższą dokładność.

Doskonałe pozycjonowanie

Idealnie w punkt
Poznaj pełną moc technologii GeoMax



Oprogramowanie terenowe GeoMax X-PAD jest

dostępne w dwóch wersjach: jednej dla geodetów, a

drugiej dla budownictwa. Profesjonalistów wspierają

systemy operacyjne Windows oraz Android.
Dzięki ścisłej współpracy użytkowników na całym

świecie X-PAD Ultimate jest stale aktualizowany dzięki

doskonałej równowadze między przejrzystą strukturą,

oraz ciągłym przepływem informacji o jego pracy.

Ofertę oprogramowania GeoMax uzupełnia X-PAD
Fusion. W pełni funkcjonalne oprogramowanie biurowe,

które umożliwia automatyczne rejestrowanie i 

przekazywanie (online) punktów mierzonych w terenie.
X-PAD Fusion ma wszechstronność i elastyczność w

zakresie wszystkich typów danych zarówno z sensorów

GeoMax, jak i innych źródeł zewnętrznych, takich jak

drony czy naziemne skanery lasrowe. Dane są 

następnie kompilowane w jednej bazie,co eliminuje 

ryzyko jej utraty, jak równieżpotrzebę czasochłonnej 

konwersji.

Otwarta i elastyczna konfiguracja

Zenith40 zapewnia największą elastyczność. Niezależnie

od tego, czy chcesz uruchomić GeoMax X-PAD Ultimate

na dedykowanym kontrolerze terenowym GeoMax lub

preferowanym przez Ciebie oprogramowaniu na

własnych urządzeniach, ta antena GNSS umożliwia

pracę w sposób, który najlepiej odpowiada Twoim

potrzebom. Zenith40 może być w pełni skonfigurowany

przy użyciu kontrolera polowego lub aplikacji Zenith 

Manager. Samodzielna aplikacja dostępna dla systemów

operacyjnych Windows i Android, która umożliwia

skonfigurowanie anteny bez pomocy kontrolera.

Zenith40 wyposażony jest w najnowszą wersję aplikacji

Zenith Manager, którą możesz w dowolnym momencie 

pobrać z Google Play i używać na każdym urządzeniu z

systemem Android, takim jak telefon komórkowy lub

tablet.

Innowacyjna funkcja czytania kodu QR-iConnect

przyspiesza proces połączenia. Zapomnij o żmudnych

konfiguracjach i wyborze sensorów pomiędzy listami

urządzeń. Po prostu zeskanuj i działaj!
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Specyfikacja fizyczna

Wymiary                     Wysokość 95 mm, ø 198

Waga  1.14 - 1.18 kg ***

Temperatura pracy     – 40°C do 65°C

Klasa ochrony IP68/ IP66/ MIL

Wodoodporność  IPx6 & IPx8 & MIL
IPx6: odporność na silny strumień wody
IPx8: odporność na czasowe zanurzenie

pod wodą
IPx6: MIL-STD-810G 1 506.6 procedura II
IPx8: MIL-STD-810G 1 512.6 procedura I

Ochrona przed              IP6x & MIL

piaskiem/pyłem            IP6x; Fully dust tight
IP6x; MIL-STD-810G 1 510.6 procedure I

Wilgotność                 100%, kondensacji

Wibracje Mechanical stress resistant according
to ISO 9022-36-05

Uderzenia                  Wytrzymuje upadek z wysokości 2m

Komunikacja

GSM/GPRS moduł   Quad-Band GSM & Penta-Band
UMTS 800/ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz

UHF radio moduł   SATEL, 500mW, 1000 mW transceiver,
403 – 473  MHz; (opcja)

Bluetooth® Device class II
QR-iConnect functionality

TNC złącze       Wysoka czułość anteny UHF

Port komunikacyjny   USB, seria i moc, QuickCode

Zasilanie

Wewnętrzna bateria    Wymienna, Lit.-Jon. 2.6 Ah/7.4V 

Czas pracy       9h statycznie/6h w trybie ruchomym            

Zewnętrzne      10.5 V do 28 V, LEMO® plug

* Glonass L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 and NavIC L5 zostanie 

udostępniony w ramach przyszłej aktualizacji oprogramowania***.
Obsługa QZSS jest włączona i zostanie zapewniona poprzez przyszą aktualizację 

oprogramowania, gdy QZSS będzie działać****
Dokładność i niezawodność pomiaru  zależą od órżnych czynników, w tym 

geometrii satelitów, przeszkód, czasu obserwacji, warunków jednosferycznych, 

wielodrożności itp.
Przytoczone liczby zakładają sprzyjające warunki. GeoMax zastrzega sobie 

prawo do zmiany, bez powiadomienia, informacji o produktach i specyfikacjach.
0219 - 875288 en Copyright GeoMax AG.

Specyfikacja odbiornika

Q-Lock ProTM

functionality
Technologia Q-Loc Pro dla 

podniesienia niezawodności

Niezawodność  99.99%

Silnik pomiarowy  NovAtel OEM7, 555 kanałów
wieloczęstotliwość/ konstelacja

Śledzenie GPS            L1, L2, L2C, L5

Śledzenie GLONASS    L1, L2, L2C, L3*

Śledzeni BeiDou B1, B2, B3* (opcja)

Śledzenie Galileo        E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* (opcja)

Śledzenie QZSS          L1, L2C, L5, L6* (opcja)

NavIC L5*

Szybkość

pozycjonowania 5 Hz, 20 Hz (opcja)

SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

Precyzyjne Pozycjono-

wanie punktu (PPP)

TerraStar C Pro ; GPS/ GLONASS/ 
BeiDou/ Galileo/ QZSS (opt); 
Reconvergence < 1 min

Interfejsy

Klawiatura                  On/off klawisz funkcyjny

LED Wskaźniki stanu  Pozycja, bateria,Bluetooth®,
odbiór RTK,transmisja RTK,
przechowywanie danych

LED wskaźniki trybu     Ruchomy, Baza, Statyczny

Zapis danych  Wymienna karta mikroSD

GSM/TCP/IP Wymienna karta SIM

Dokładność odbiornika (rms)**

RTK Hz 8 mm ± 1 ppm

V 15 mm ± 1 ppm  

Sieć RTK       Hz 8 mm ± 0.5 ppm

V 15 mm ± 0.5 ppm

Statyczny                  Hz 2.5 mm ± 0.5 ppm

V 5 mm ± 0.5 ppm

Statyczny - długi        Hz 3 mm ± 0.1 ppm

V 3.5 mm ± 0.4 ppm

TerraStar C Pro
PPP

Hz < 2.5 cm

V < 5 cm


