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Роботизирана тотална станция 
 
 

Със системата „един-човек“ роботизираната тотална станция GeoMax Zoom70 може 

значително да подобри вашата ефикасност. Поддръжката на X-PAD базираното GNSS 

търсене на призма, заедно с доказания и мощен електронен далекомер accXXess EDM с 

неговите Track и AiM технологии, предоставят на Zoom70 висока гъвкавост и ефективност, 

необходими за ежедневните Ви работни процеси. 
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Works when you do 

 
 
 
 
 
 

Усъвършенствани технологии 

 
 

„Един-човек“ ТОТАЛНА СТАНЦИЯ  
 
GeoTRAil: Оборудвана с Bluetooth® антена за 

дълги разстояния. Zoom 70 се превръща в 

истинска „един-човек“ тотална станция. 
Поддържа усъвършенствано търсене на призма, 

базирано на GNSS позицията на контролера, 

поставен върху щока. Благодарение на 

безпроблемната интеграция в полевия софтуер 

X-Pad Ultimate, GeoTRAil комбинира простотата 

с висока производителност. Поради това че 
няма нужда от специални, скъпи и енергоемки 

активни призми, тази Тотална станция е 

идеална за всеки работен обект. Zoom 70 
запазва щока Ви лек и удобен за работа през 

целия ден. 

TRack: Друга функция на STReAM360 е 
проследяването на призми. Zoom 70 

непрекъснато следи Вашата призма. Веднъж 

заключен, инструментът остава точно насочен, 
дори при бързо движение. 

AiM: Zoom70 се насочва точно във всяка призма, 

без нуждата от прецизно фокусиране със 
зрителната тръба. Всяко измерване се извършва 

автоматично и AiM технологията гарантира 

изключително висока точност при всяко едно от 
тях.  

X-PAD СОФТУЕР  
 
X-PAD ULTIMATE е специално разработения 

полеви софтуер на GeoMax достъпен в две 

версии: 
•  X-PAD ULTIMATE SURVEY за геодезисти 
•  X-PAD ULTIMATE BUILD за строителни 

компании, работещ под Android операционна 
система. 
Благодарение на тясното сътрудничество с 

ключови потребители по целия свят X-PAD 
ULTIMATE е винаги актуален, с перфектния 

баланс между ясна структура, изчистени 

работни процеси и висока функционалност. 
GeoMax софтуера е завършен чрез X-PAD 
FUSION, изцяло покриващ нуждите за офисен 

софтуер, включително и автоматична 
регистрация на облаци от точки. 
Като софтуер X-PAD FUSION е универсален и 

достатъчно гъвкав, за да съхрани данни не 
само от инструментите на Geomax, но също и 

от други източници, като безпилотни 

летателни апарати, в една база данни, 
елиминирайки времето за преобразуване на 

данни и рисковете от загуба на информация. 



 
 
 
 

Висока производителност 

 

X-MOTION™ хибридно задвижване  

 
 
 

Zoom70 има X-motion винтове за автоматизирано 

завъртане на инструмента, което е несравнимо по-

бърз начин на работа съпоставен с 

конвенционалните тотални станции. 

Автоматичното проследяване на сигнала се 

осъществява със скорост на завъртане до 90км/ч 

на разстояние от 100 метра. 

 

ПЪЛНА ГЪВКАВОСТ  
Zoom70 има всички възможности за свръзване. 
Изполвайте вграденият Bluetooth® за обмен на 
данните при среден обсег или специалната 
Bluetooth® антена за удължен обхват на 

управление и пренос на данни. Така или иначе, 
той е идеален за метод на работа “един-
човек“ характерен за всички роботизирани 
тотални станции.  
Комбинирайте полеви контролер със бордови 
софтуер по избор. Операционната система 
Windows® CE, инсталирана на Zoom70, позволява 
работа с набор от разнородни софтуерни решения 
за полски измервания. Това Ви осигурява 
свободата да избирате софтуера, най-подходящ 
за Вашите нужди.



 
 
 

 

С роботизираните 

Тотални станции тип 

„Един-човек“ на GeoMax 

Zoom70 сериите 

Покриват вашите 

Нужди на полето. 

 
 
 

Ъглови измервания 

Точност 1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 
5” (1.5 mgon) 

Резолюция на дисплей 0.1” (0.1 mgon) 
Метод Абсолютен, непрекъснат, диаметрален 
Компенсация Четириосна компенсация 

Телескоп 

Увеличение 30x 

Измервания на разстояния – с призма 

Разстояние /точ н ос т  / Стандартен режим 
 време     3500 м/1 мм + 1.5 ppm/норм. 0.8 сек* 

Дълъг режим 
>10,000 м/ 5 мм +2 ppm /норм. 2.5 сек 
 

Измервания на разстояния – без призма 

Разстояние accXess5 / accXXess10 
500 м  / 1000 м  

Точност 2 мм + 2 ppm** 

Време норм. 3 сек 

Прецизност 8x20 мм на 50 м 

Роботизиране 

Технология Хибридно задвижване 

GeoTRAil - GNSS базирано търсене на призма 
Скорост 50 гради/сек 
TRack – Автоматично регистриране на призма 
Дистанция 800 м. с кръгла призма 
Макс. скорост 90 лм/ч при 100м 
AiM – Автоматично насочване към призма 
Дистанция 1,000м  при кръгла  призм а  
Hz/V точност 1” 
Техника Обработка на изображения 
 
 
 

Далекомер (с призма): Лазерен клас 1 в съответствие с IEC 
60825-1 респ. EN 60825-1; Лазерен отвес: Лазер клас 2 в съответствие 
с IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Далекомер (безпризмен режим): 

 Лазер клас 3R в съответстиве с IEC 60825-1 респ. EN 60825-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NavLight ™ - Alignment aid 

Дистанция         5 m до 150 m 

Точност           5 cm at 100 m 

Интерфейс 

Клавиатура       Пълна; 35 бутонна; осветена 
(2ра по избор) 

Дисплей          Цветен VGA 640 x 480 сензитивен 
с LED подсветка 

Запис на данни     1 GB вътрешна памет; 
сменяема SD карта и USB флаш памет 

Портове   Сериен порт, USB, Вграден Bluetooth®,  
Bluetooth ® антена за дълги разстояния 
и външно захранване 

Операционна система Microsoft ® Windows
® CE 6.0 

 
Физически спецификации 

Тегло            5.0 - 5.3 кг (без батерия и триножна глава) 

Работна- /     -20° C to 50° C / 
темп. на съхранение  -40° C to 70° C 
Клас на защита     IP55 Прахо-/Водоустойчивост 

Влажност          95%, без конденз 

Захранване 

Вътрешна батерия  Сменяема, литиево-йонна 4.4 Ah / 7.4 V 

Време на работа    7-10 ч*** 
 
Отвес 

Тип              Лазерна точка, регулируема яркост 

Точност           1.5 мм на 1.5 м височина на инструмента 

* Бърз режим; 
** > 500 м: 4 мм + 2 ppm; 
*** Единично измерване на всеки 30 секун д и при  25° C. Времето на работа може да бъде 
по-кратко спрямо условията. 
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