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Роботизирана тотална станция 
 

 

Значително минимизира времето на всяка 

една задача и повишава Вашата 

производителност до максимум. 

Zoom90 е най-добрата система тип 

„Един-човек“. Със значително увеличена 

автоматизирана производителност и 

възможност за по-далечни 

безрефлекторни измервания, с 

несравнимата Scout-Track-Aim (STReAM360) 

функционалност. Комбинирана с accXXess 

електронен далекомер и Windows
®

CE с 

отворена свързаност. 

 

Благодарение на безпроблемното 

комбиниране на сензорите Zoom90 е 

най-доброто решение за Вас.
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Works when you do 

 
 
 
 
 
 
 

Връхна точка на технологиите 

 

НАПЪЛНО РОБОТИЗИРАНА 

 
 
GeoTRAil: Поддържането на тази 
функционалност в полевия софуер Ви 
позволява с Zoom90 да прихванете Вашата 
призма, с помощта на GNSS позицията 
прехвърлена от Вашият полеви контролер. 
Благодарение на надеждната интеграция в 
различни софтуерни решения, това е проста и 
лесна за използване функционалност. 

Scout: В допълнение към GeoTRAil, Zoom90 
включва и стандартната Scout технология, 
където инструмента се завърта и изпраща 
лазерен сигнал напред. Щом сигналът се 
отрази от призмата, Zoom90 се насочва 
автоматично към нея. 
Уникалната Scout технология на Zoom90 
предоставя най-голяма гъвкавост. Независимо 
дали работите на открито или в затворени 
пространства, Zoom90 подобрява Вашата 
производителност като просто намира Вашата 
призма, с едно натискане на бутона. Няма 
нужда от координатни трансформации или 
скъпи тежки и енергоемки специални призми. 
Zoom90 запазва Вашият щок лек и удобен за 
носене през целия ден. 
GeoTRAil и Scout са уникални за Zoom90 и 
осигуряват максимална гъвкавост при полева 
работа. 
TRack: Друг елемент от функцията 
STReAM360 е проследяването на призмата; 
Zoom90 следи постоянно сигнала. Веднъж 
насочен, инструмента остава точно прецелен 
дори и при бързи премествания на щока. 
AiM: Zoom90 се насочва точно във всяка 
призма, без нуждата от прецизно насочване 
със зрителната тръба. Всяко измерване се 
извършва автоматично и AiM технологията 
гарантира изключително висока точност при 
всяко едно от тях.  

X-MOTION™ HYBRID DRIVES 

 
 
GeoMax Zoom90 е с X-motion 
винтове за автоматизирано 
завъртане на инструмента, което е 
несравнимо по-бърз начин на 
работа съпоставен с 
конвенционалните тотални 
станции. Той ще следи вашия 
сигнал при 90 км/ч на разстояние 
от 100 м. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Висока производителност 

 
 

 

FULL FLEXIBILITY  
 
GeoMax Zoom90 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 Zoom90 позволява 
работа с набор от разнородни 
софтуерни решения за полски 
измервания. Това Ви осигурява 
свободата да избирате софтуера, 
най-подходящ за Вашите нужди. 

X-PAD  
 
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.  
 
 

NAVLIGHT  
 
Фабрично вграден в 
телескопа, NavLight е 
ефикасно помощно средсто 
за насочване, което помага 
за по-бързото трасиране. 
 
Мигащите червени и жълти светлини Ви 

напътстват към точната посока. 
 
 

EDM ТЕХНОЛОГИЯ  

 

GeoMax accXXess EDM технологията в Zoom90 
осигурява прецизно безпризмено измерване до 
1,000 метра. 
Изключително малкото лазарно петно и 
усъвършенстваната технология за 
обработването на сигнала постигат най-висока 
точност, без значение от разстоянието или 
условията. 



Операционна система Microsoft   Windows   CE 6.0 

 
 
 
 
 

 

Изцяло оборудваният 

Zoom90 е лидер по 

производителност, 

която отива отвъд 

Вашите очаквания. 

  

 
 
 
 

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/ точност/ 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 100 гради/сек 
Scout – Оптико-електронно търсене на призма 
Обхват 300 м с кръгла призма 
TRack – Автоматично регистриране на призми 
Обхват 800 м с кръгла призма 
Макс. скорост 90 км/ч при 100м 
AiM – Автоматично насочване на призма 
Обхват 1,000 м при кръгла призма 
Hz/V точност 1” 
Техника Обработка на изображения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NavLight ™ -  

Обхват           5 м на 150 м 

Точност           5 см на 100 м 

Интерфейс 

Клавиатура        Пълна; 35 бутона; осветена 
(2-ра по избор) 

Дисплей          Цветен VGA 640 x 480 сензитивен с 
LED подсветка 

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

                                         
Портове  Сериен порт, USB,  Вграден Bluetooth,  

Bluetooth антена за дълги разстояния и 
външно захранване 

  ® 
 

Физични 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 кондензация 

Захранване 

Вградена 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 при 1.5 м височина на инструмента 

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