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GNSS приемник 

 

Zenith40 
 
Zenith40 е истинският флагман на GNSS приемниците 
на швейцарската компания GeoMax. Оборудван с 
последно поколение NovAtel (555 канала) платка и 
най-новите алгоритми за прецизно позициониране. С 
бързо конвергиране чрез Прецизно позициониране 
на точка (PPP), тази антена осигурява най-високо 
ниво на технологиите и отговаря на най-високите 
военни MIL стандарти в САЩ . 

При работата с GNSS приемника Zenith40 работните 
процеси се улесняват от ползването 
мултифункционалния полеви софтуер X-PAD Ultimate, 
който работи под операционна система Android. 
Комбинацията от всичко това в една интелигентна 
система Ви предлага най-доброто решение. 
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Works when you do 

Точно на точката 

Изпитайте върховата технология на GeoMax 
 
Качество 
 
Също като NovAtel и TerraStar, Geomax е част от 
водещата шведска корпорация Hexagon за 
метрология и геопространствени решения. 
Синергичният ефект от споделяне на технологии в 
групата, комбинирано с партньорствата с 
първокласни доставчици като SATEL в комплект с 
богатия опит на Hexagon в различни сфери, 
позволява на GeoMax да предложи продукти с най-
висока производителност и ниво на качество.  
 
Zenith40 е изключително устойчив на екстремни 
атмосферни условия. Работи при температури от   
-40oC до +65oC, като същевременно е напълно 
прахо и водоустойчив. Отговарящ на 
международните стандарти IP68, както и на 
строгите военни стандарти MIL на САЩ, Zenith40  
издържа на мощни водни струи и временно 
потапяне под вода.  

Превъзходно позициониране 
 
Възползвайте се от последното поколение платки на 
Novatel OEM 719. Това Ви позволява да получавате 
многочестотни сигнали от всички съществуващи 
спътникови системи в света.  
Работи при екстремни условия. Работата под дървета 
и при наличие на отразени сигнали е подобрена 
значително чрез Q-LockPro алгоритъм за 
позициониране на GeoMax, който също намалява и 
времето за фиксиране. 
Също така Zenith40 поддържа и L-Band сигнал от 
TerraStar част от Hexagon. C-Pro корекционни данни 
за Прецизно Позициониране на Точка (PPP), 
осигуряват сантиметрова точност при използването 
на само един примник и то с покритие в цял свят. 
Тази услуга значително подобрява Вашата 
производителност, тъй като елиминира 
необходимостта от GNSS РТК  мрежа и 
необходимостта от базова станция. Освен това няма 
нужда да се притеснявате за геоцентричните системи, 
„Прецизното позициониране на точка“ е в 
координатната система. 
Алгоритмите на Geomax Q-Lock Pro автоматично 
отчитат възможните корекционни услуги и избират 
тази, която предоставя най-висока точност. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
X-PAD Ultimate е специализиран полеви софтуер на 
Geomax, който се предлага в две версии: X-PAD 
Ultimate “Survey” предназначена за професионални 
геодезисти и X-PAD Ultimate “Build” предназначена за 
строителни компании, като предлага и за двете 
специфична работна среда и набор от специални 
функционалности, същевременно работещи под 
Windows и Android операционни системи. Чрез тясно 
сътрудничество с ключови потребители, той е винаги 
актуален. X-PAD Ultimate е с перфектен баланс между 
лесно меню, ясни работни процеси и висока 
функционалност. 
Предлагането на софтуер от GeoMax се завършва от 
X-PAD Fusion. X-PAD Fusion е гъвкав и приспособим 
софтуер, който служи за обединение, не само от 
инструментите на GeoMax, но и от други източници, 
като дронове, лазерни скенери и други, като 
позволява автоматична регистрация на облаци от 
точки.  Данните се обработват в една програма, 
което елиминира риска от загуба на данни, както и 
необходимостта от продължителни преобразувания 
на данните. 

 
 
 
 
Отворена & Гъвкава Конфигурация 
 
Zenith40 е изключително гъвкав. Можете да изберете 
да работите през Geomax X-PAD Ultimate на избран 
от Вас Geomax полеви контролер или на каквото и да 
е друго Android устройство. GNSS антената Ви 
позволява да работите по начин, който най-добре 
съответства на Вашите нужди. Zenith40 може да бъде 
напълно конфигуриран през полевия софтуер или с 
Zenith Manager, самостоятелно приложение за  
Windows и Android операционни системи.  
Това Ви позволява да конфигурирате  
Вашата антена без полеви контролер. 
Свободно достъпен  в Google Play Вие  
можете да изтеглите по всяко време  
най-новата версия на Zenith Manager и да го 
използвате на всяко устройство с Android OS, като 
например телефони и таблети. Иновативната и 
уникална функция QR-iConnect улеснява процеса на 
свързване. Забравете за досадното време на търсене 
и избор на Bluetooth.  



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

PPP               
Hz

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технически характеристики на приемника 
Q-Lock ProTM           Най-нисък шум и усъвършенствани 

функционалност      алгоритми за смекчаване на отраженията 

 за най-висока ефективност 

Надеждност      99.99% 
Платка               NovAtel OEM7, 555 канала, 

мулти честотен / -констелация 
GPS сигнали L1, L2, L2C, L5 
GLONASS сигнали L1, L2, L2C, L3* 
BeiDou сигнали B1, B2, B3* (опция) 
Galileo сигнали E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* (опция) 
QZSS сигнали L1, L2C, L5, L6* (опция) 
NavIC L5* 
Честота 5 Hz, 20 Hz (опция) 
SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN 

 

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

V 15 мм ± 1 ppm 
RTK Мрежа Hz 8 мм ± 0.5 ppm 

V 15 мм ± 0.5 ppm 
Статично Hz 3 мм ± 0.5 ppm 

V 5 мм ± 0.5 ppm 
Статично - дълго Hz 3 мм ± 0.1 ppm 

V 3.5 мм ± 0.4 ppm 
TerraStar C Pro < 2.5 см 

V < 5 см 
 
 

Interfaces 
Клавиатура Включване/ изключване и функц. бутон  
LED индикатори      Позициониране, батерия, Bluetooth®,            

RTK приемане, RTK предаване, 
съхранение на данни 

Индикатори за режим Роувър, база, статично 
Запис на данни Сменяема microSD карта 

GSM/TCP/IP Сменяема SIM карта 

 

* Glonass L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 и Navic L5 са предвидени да бъдат 

предоставени чрез бъдеща надстройка на фърмуера  
** Точност на измерване, точност, надеждност и време за инициализация зависи от 
различни фактори, включително броя на спътниците, време за фиксиране, атмосферни 
условия, и т.н. Цитираните точности предполагат нормални до благоприятни условия. 
Всички сателити на BeiDou и Galileo ще увеличат на ефективността и точността на 
измерванията.  
*** В зависимост от конфигурацията на устройството; без батерия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Свързаност 
GSM/GPRS модул     4 честотен GSM & 5 честотен 

UMTS 800/ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz 
UHF radio модул      SATEL, 500mW, 1000 mW трансивър, 

403–473 MHz; (опция ) 
Bluetooth®        Клас II 

QR-iConnect функция 
TNC конектор        Високо чувствителен, UHF антена 
Комуникационен порт USB, сериен & захранване 
 
Физически спецификации 
Размери           Височина 95 мм, ø 198 мм 
Тегло            1.14 - 1.18 кг  *** 
Температура на работа –40°C to 65°C 
Защита от околна среда IP68/ IP66/ MIL 

Водна защита        IPx6 & IPx8 & MIL 
IPx6: Издържа на мощни водни струи 
IPx8: Издържа на временно потапяне 
под вода 
IPx6: MIL-STD-810G 1 506.6 процедура II 
IPx8: MIL-STD-810G 1 512.6 процедура I 

Защита от прах/пясък  IP6x & MIL 
IP6x; Напълно прахово непроницаем 
IP6x; MIL-STD-810G 1 510.6 процедура I 

Влажност          100%, кондензация 
Вибрации         Устойчив на механични напрежения 

съгласно ISO 9022-36-05 
Удароустойчивост   Издържа на падане от 2м върху твърда 

    повърхност 

Захранване 
Вътрешна батерия  Сменяема, Li-Ion 2.6 Ah / 7.4 V 
Време на работа   9 ч в статичен / 6 ч в роувър режим  
Външно захранване 10.5 V до 28 V, LEMO® изход 
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