
Otevřený OS Windows® CE
• podporuje různé aplikace
• možnost vlastního vývoje
• přizpůsobení ovládání

Bezproblémová komunikace
• integrovaný Bluetooth®

• USB paměťový disk
• technologie Plug and Play

Vynikající parametry 
• 3.5’’ barevný dotykový

displej
• dosah bez hranolu 400 m
• viditelný laserový paprsek

Totální stanice Geomax Zipp20
vestavěný operační systém WinCE®
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Zipp20 – vestavěný OS WinCE®
... měřte, ukládejte a zpracovávejte data tak, jak jste zvyklí!  
Otevřený operační systém Windows® CE vám umožní využívat váš osvědčený a 
oblíbený software přímo přes obrazovku a klávesnici totální stanice.
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Měření úhlů
Přesnost 2”, 5”
Zobrazení jednotek 1”, 5”, 10”
Způsob odečítání absolutní, kontinuální, průměrové
Kompenzátor dvojosý

Měření vzdáleností
Na hranol 3,000 m / 2 mm + 2 ppm
Bez hranolu 3 mm + 2 ppm
Laserová stopa 12 x 24 mm **

Klávesnice alfanumerická + funkční klávesy
Obrazovka 3.5” QVGA barevný dotykový displej

s rozlišením 320 x 240 pixelů,
10 řádků x 30 znaků, podsvětlený

Bluetooth třída II
Velikost paměti 2 GB, vnitřní
Rozhraní USB
Přídavná paměť     

Zdroj
Baterie dobíjitelná Li-Ion 4.4 Ah
Provozní doba 8 hodin

Další parametry
Hmotnost 5,3 kg ***
Pracovní teplota –20 °C až +50 °C
Odolnost IP54, prachu a voděodolné
Vlhkost 95 %, nekondenzující

Zipp20 R2 Měření vzdálenosti na hranol a 
250 m bezhranolově *

Zipp20 R4 Měření vzdálenosti na hranol a 
400 m bezhranolově *

Zipp20 Series

Nejen s aplikacemi FieldGenius, X∙Pad či SurvCE, 
ale i s jakýmkoliv jiným softwarem, budete moci 
v součinnosti se Zipp20 pracovat způsobem, 
který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Díky integrované technologii Bluetooth®, 
prostřednictvím které lze připojit totální stanici 
Zipp20 k libovolnému kontroléru nebo tabletu,   
můžete využívat i jiné možnosti ovládání. 

Vysoká flexibilita totální stanice Zipp20 je navíc 
umocněna moderní barevnou dotykovou 
obrazovkou 3,5", alfanumerickou klávesnicí, 
dlouhým dosahem měření bez hranolu a dlouhou 
výdrží při měření.

Ovládací rozhraní

Operační systém
Windows® Windows® CE

Centrace
Typ viditelná laserová olovnice
Přesnost 1,5 mm při výšce přístroje 1,5 m

* optimální podmínky na Koday Grey Card (odrazivost 90%)
** na vzdálenost 50 m 
*** bez baterie a trojnožky

Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

EDM technologie
až do 400 m
bez hranolu

dvojosá
kompenzace 
zajišťuje nejvyšší 
úhlovou přesnost

dosah na
hranol 3,000 m 

ergonomická 
alfanumerická
klávesnice pro

rychlé ovládání a
vkládání dat

integrovaná 
laserová olovnice 
pro centraci

operační
systém 
Windows® CE

odnímatelné madlo

souosý viditelný
laserový paprsek IP54, prachu a

vodě odolné

barevná dotyková 
obrazovka
vysokého rozlišení

Dálkoměr (hranolový režim): Třída laseru 1 v souladu s IEC 60825-1, 
resp. EN 60825-1; Laserový olovnice: Třída laseru 2 v souladu s IEC 
60825-1, resp. EN 60825-1; Dálkoměr (bezhranolový režim): Třída 
laseru 3 v souladu s IEC 60825-1, resp. EN 60825-1

Copyright GeoMax AG. 

Ilustrace, popisy a technické 
specifikace nejsou závazné a 
mohou se měnit. 
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