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GNSS Приемник 

 
 

Zenith35 Pro Серии 
 

Zenith35 Pro е оборудван с последното поколение 
платки на NovAtel, с 555 канала, поддръжка на 
мулти констелация и всички честоти, което 
осигурява несравнима производителност. 
Уникалната за Zenith35 Pro функция Tilt&Go Ви 
позволява достъп до недостъпни обекти, 

осигурена от прецизна електронна либела.  
Връзката с Wi-Fi предлага възможност за 
конфигуриране на Zenith35 Pro от всяко устройство. 
Zenith35 Pro сериите са компактни, здрави, 
водоустойчиви и прахоустойчиви инструменти с IP68. 
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Works when you do 

Надскочете вашият лимит 

 
 

 

ПЪЛНА СВОБОДА  
 
Ръб на сграда или дори шахта под паркирана кола? 
С уникалната  функция на Tilt&Go на Zenith35 Pro 
Вие можете да измервате точки, Където 
вертикалното центриране  на  щока е 
невъзможно, като например ръбове на сграда. Не 
се притеснявайте от вертикалността на вашият 
щок, просто мерете с Tilt&Go! Безпроблемно 
интегриран в полевият софтуер, 
функционалността TAG на Zenith35 Pro предлага 
два способа на работа, перфектно адаптирани 
към дадената ситуация. 
• TAG Single-за максимална производителност. 
Измерване на точки с щок, наклонен до 15° само 
с натискане на един бутон. Перфектен за всички 
Ваши  обичайни   задачи,   като  топографски 
измервания и трасиране. 
• TAG Dual - когато  работите  в  трудни 
ситуации.   Без   влияние   от   смущенията 
предизвикани   от  метални   предмети   и 
електромагнитни полета. С наклон на щока до 
30°. 
 
Когато е нужно да сте сигурни, че щока Ви е във 
вертикално положение, Zenith 35 Pro TAG Ви 
известява, ако сте извън определената точност на 
центриране, документирайки качеството на 
вашето измерване.



Повишена производителност 
 
 

 

Пълна Свързаност  
 

• Bluetooth и WiFi връзка 

• Достъп от всяко устройство свързано към 

интернет без значение от местоположението Ви  

• USB за обмен на данни 

• Сериен порт за изход на данни 

• Мощен UHF за работа тип база - роувър 

• 3.75 G GSM за NTRIP свързаност 

• Свързване с до 10 роувъра едновременно през 
GSM с Zenith35 Pro DynDNS технология 

 
Пълния спектър от 

сателитни сигнали, 

пълна свързаност 

и уникалната 

технология 

Tilt&Go в един 

компактен GNSS 

приемник правят 

Zenith35 PRO дa 

работи заедно с 

Вас. 

 
Всички сателити 
 

•   555 канала, всички констелации и честоти, 

работещ с всички текущи и готов за бъдещите ГНСС 

системи, включително Galileo и BeiDou. 
•   NovAtel платка – Най-новата технология от 

водещия доставчик на високоточни GNSS. 

•   Zenith35 Pro ExtraSafe Режим когато се 

нуждаете от най-надеждните резултати, тази 

опция се приспособява към най-различни 

работни условия. 



 
 
 
 
 
555 канала 
 
 
Вградени 3.75 G GSM и 
UHF модули 
 
 

Dual mode: до 30 ° наклон 
Single mode: до 15° наклон 
 
 
 

GSM - UHF Tilt&Go 
GeoMax Zenith35 Pro  
GeoMax Zenith35 Pro TAG   
 

Receiver specifications 
AdVance® технология Високоточно фиксиране + надеждност 
Канали 555, многочестотни 
GPS сигнали L1, L2, L2C, L5 
GLONASS сигнали L1, L2, L3* 
BeiDou сигнали B1, B2, B3** 
Galileo сигнали E1, E5a, E5b, AltBOC, E6** 
Честота 5Hz, 20Hz (опция) 
SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN, 

QZSS*** 
 

Точност на приемника (ср. кв. гр)**** 
RTK Hz  8 мм ± 1 ppm (ср. кв. гр) 

V 15 мм ± 1 ppm (ср. кв. гр) 
RTK Мрежа Hz  8 мм ± 0.5 ppm (ср. кв. гр) 

V 15 мм ± 0.5 ppm (ср. кв. гр) 
Статично Hz  3 мм ± 0.5 ppm (ср. кв. гр) 

V 5 мм ± 0.5 ppm (ср. кв. гр) 
Статично - дълго Hz  3 мм + 0.1 ppm (ср. кв. гр) 

V 3.5 мм + 0.4 ppm (ср. кв. гр) 
 

Интерфейс 
Клавиатура Включено/изключено и функционален 
LED индикатори Позиция, батерия, Bluetooth®, Wi-Fi®, 

  за състояние            RTK приемане,  RTK предаване, 
съхранение на данни 

LED режим индикатори Роувър, база, статично 
Запис на данни Двойно; microSD карта и 

8 GB вътрешна памет 
GSM/TCP/IP Сменяема SIM кар та  

 
 
 
 
 
 
 
 

30° 

Вграден Wi-Fi® 
модул 
 
 

8 GB вътрешна памет 
 
 
Бързо сменяеми SIM 
и microSD карти 
 
Порт за външно      

захранване и радио 
 
 
 
 
 
 
 

Режими 
RTK режим          Избираем; ExtraSafe, Стандартен 
Tilt&Go режим       Избираем; Единичен/Двоен 
 

Комуникации 
GSM/GPRS модул     4 честотен GSM & 5 честотен 

UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 
2100 MHz 

UHF радио модул     500mW, 1000 mW трансивър, 
403–473 MHz 

Bluetooth®          Клас II 
Wi-Fi               802.11 b/g/n 
TNC конектор        UHF антена, UMTS/GSM антена 
Комуникационен порт  USB, сериен & захранващ 
 

Физически спецификации 
Размери             Височина 131 мм, ø 161 мм 
Тегло              1.17 кг без батерии 
Температура на работа –40°C to 65°C 
Клас на защита      IP68 прахо-/ водоустойчив 
Влажност           100%, кондензация 
Вибрации           ASAE EP455 Section 5.15.1 

Random, MIL-STD-810G, 
method 514.6E-I 

Удароустойчивост     Падане от 2м на твърда повърхност 
 

 

Power supply 
Вградена батерия    Сменяема, Li-Ion 3.4 Ah / 11.1 V 
Време на работа     8 ч в статичен / 6 ч в роувър режим 
Външно захранване   9 V to 18 V, LEMO® изход 

* Glonass L3 ще бъде осигурен чрез бъдеща надстройка на фърмуеъра 
** С допълнително потвърждение при наличие на достъпно 
описание на сигнала от ICD  
***Поддръжката на QZSS е включена и ще бъде осигурена чрез бъдещи 
надстройки на фърмуеъра, когато QZSS стане оперативна.  
**** Точността на измерванията и тяхната надеждност за зависими от 
редица фактори, включително: конфигурация на сателите, време на 
наблюдение, препядствия, йоносферни условия, мултипат и други. 
 
Figures quoted assume normal to favourable conditions. GeoMax reserves the 
right to change, without notice, product offerings or specifications. 1118 - 849551 en Copyright GeoMax AG. 
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