Pracuje keď
potrebujete

GNSS prijímač
Zenith40
Zenith40 je vlajkovou loďou GeoMax GNSS prijímačov.
Je vybavený najnovšou GNSS doskou NovAtel 555
kanálov a GeoMax Q-Lock Pro RTK technológiou, ktorá
skracuje čas na fixáciu a má spoľahlivosť 99.99%.
Spĺňa vojenské štandardy na odolnosť a vodotesnosť
IP68 MIL.

www.villa.sk
geomax-positioning.com

©2019 Hexagon AB alebo jeho dcérske
spoločnosti. Všetky práva vyhradené.

Ceny od 5600€ bez DPH
Švajčiarska kvalita
Android softvér X-Pad Ultimate je užívateľsky
orientovaný a veľmi rýchlo sa ho naučíte. Je veľmi rýchly
a môžete rýchlo načítať aj 20MB DXF/DWG súbor. Ako
poľný počítač môžete použiť akýkoľvek Android mobilný
telefón alebo tablet. Môžete používať aj softvér, na ktorý
ste zvyknutý napr. FieldGenius, SurvCE a iný.

VILLA s.r.o.
www.villa.sk
0905 661 256

Ing. Marcel Sedláček
email: marcel.sedlacek@villa.sk
V I L L A s.r.o.
Ferdiša Kostku 56/24, 90031 Stupava
GPS súradnice: 48.279130, 17.026734

Pracuje keď potrebujete

Bez kompromisov
Zažite kompletnú technológiu GeoMax

Kvalita

Hi-tech technológia

GeoMax, NovAtel , TerraStar a Leica sú členmi
renomovanej švédskej skupiny Hexagon. Využitím
spolupráce, zdieľaním komponentov v kombinácii so
schopnosťou spolupracovať s prvotriednymi
dodávateľmi ako je SATEL a spojeným s rozsiahlym
výrobným know-how spoločnosti Hexagon umožňuje
spoločnosti GeoMax dodávať produkty s najvyššou
úrovňou výkonu a kvality.

Zenith40 používa najnovšiu plne vybavenú GNSS dosku
OEM 719 od spoločnosti NovAtel. Umožňuje prijímať
multifrekvenčné signály zo všetkých existujúcich
satelitných systémov na celom svete. Problémy so
zákrytom satelitov - ako je práca pod stromami, alebo
nepresné výsledky z dôvodu viaccestných signálov sú
výrazne zlepšené vďaka vylepšenému systému GeoMax
Q-Lock Pro RTK, ktorý zároveň znižuje čas na fixáciu.

Zenith40 s pozoruhodnou prevádzkovou teplotou od
-40 ° C do + 65 ° C je plne prachotesný, odoláva
silným prúdom vody a ponoreniu pod vodou
a vyhovuje medzinárodným normám IP68 a tvrdým
US MIL štandardom.

Môžete používať služby Hexagon TerraStar Precise
Point Positioning (PPP), ktorý poskytuje korekčné údaje
C-Pro s centimetrovou presnosťou po celom svete bez
mobilného internetu a bez SKPOS. Táto služba výrazne
zvyšuje vašu produktivitu, pretože eliminuje potrebu
pripojenia na internet a referenčnej stanice alebo
SKPOS. Okrem toho už nie je potrebné starať sa o
súradnicový systém. Pozícia PPP sa poskytuje v rámci
súradnicového systému.
Algoritmus GeoMax Q-Lock Pro automaticky detekuje
dostupné korekčné služby a vyberie tú, ktorá poskytuje
najvyššiu presnosť.

Otvorená a flexibilná konfigurácia
GeoMax softvér X-PAD je dostupný v dvoch verziách:
jeden pre geodetov a jeden pre stavbárov a stavbyvedúcich, softvér X-PAD je určený pre operačné systémy
Android a Windows Mobile.
Vďaka úzkej spolupráci s profesionálnymi užívateľmi po
celom svete sa softvér X-PAD Ultimate neustále online
aktualizuje a presviedča užívateľov vďaka svojej
dokonalej rovnováhe medzi jasnou štruktúrou,
priamočiarymi pracovnými postupmi a vysokou
funkčnosťou.

GNSS Zenith40 poskytuje veľkú flexibilitu. Bez ohľadu
na to, či chcete používať GeoMax X-PAD Ultimate na
GeoMax poľnom počítači alebo uprednostňujete vlastný
softvér na vlastnom poľnom počítači, GNSS prijímač
Zenith40 vám umožní pracovať spôsobom, ktorý
najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Zenith40 môžete
plne konfigurovať meračským softvérom alebo
pomocou Zenith Manager, samostatnej aplikácie
dostupnej zadarmo pre operačné systémy Windows
a Android. To vám umožňuje konfigurovať Zenith40 bez
použitia poľného počítača.

Softvér GeoMax je doplnený o X-PAD Fusion, plne
funkčný softvér pre PC, ktorý má všetky potrebné
funkcie pre geodetov vrátane automatickej registrácie
naskenovaných mračien bodov.

Najnovšiu verziu programu Zenith Manager, ktorá je
voľne dostupná v obchode Google Play, môžete
kedykoľvek prevziať a použiť na akomkoľvek mobile
a tablete so systémom Android.

X-PAD Fusion je univerzálny a flexibilný a umožňuje
spojenie všetkých typov údajov zo všetkých prístrojov
GeoMax, ale aj iných údajov tretích strán, ako sú
napríklad drony a meracie prístroje iných výrobcov.
Dáta sú potom uložené do jednej databázy, ktorá
eliminuje riziko straty údajov, ako aj potrebu časovo
náročných konverzií údajov.

Inovatívna a jedinečná funkcia QR-iConnect urýchľuje
proces pripojenia prístroja. Zabudnite na časy
únavného vyhľadávania a výberu prístroja v rozsiahlych
zoznamoch zariadení. Jednoducho naskenujte QR kód
prístroja a merajte!

Špecifikácia prijímača
Q-Lock ProTM
functionalita

Nízky šum a pokročilé odstraňovanie
odrazených signálov pre najvyššiu
spoľahlivosť

Spoľahlivosť

99.99%

GNSS doska

NovAtel OEM7, 555 kanálov,
všetky frekvencie a satelity

GPS sledovanie

L1, L2, L2C, L5

GLONASS sledovanie L1, L2, L2C, L3*
BeiDou sledovanie

B1, B2, B3* (volitelné)

Galileo sledovanie

E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* (volitelné)

QZSS tracking

L1, L2C, L5, L6* (volitelné)

Komunikácia
GSM/GPRS modul

Quad-Band GSM & Penta-Band
UMTS 800/ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz

UHF radio modul

SATEL, 500mW, 1000 mW modul,
403 – 473 MHz; (volitelné)

Bluetooth®

Class II
QR-iConnect funkcionalita

NavIC

L5*

Rýchlosť merania

5Hz (štandard), 20Hz (volitelné)

SBAS

EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

TNC konektor

Vysoká citlivosť, UHF anténa

Precise Point
Positioning (PPP)

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

Komunikačný port

USB, sériový a napájanie

Fyzická špecifikácia
Rozmery

Výška 95 mm, ø 198 mm

Presnosť prijímača (rms)**

Váha

1.14 - 1.18 kg ***

RTK

– 40°C to 65°C

Sieťové RTK
SKPOS

Statika
Statika - dlhá
TerraStar C Pro
PPP

Hz

8 mm ± 1 ppm

Operačná teplota

V

15 mm ± 1 ppm

Ochrana voda/prach IP68/ IP66/ MIL

Hz

8 mm ± 0.5 ppm

V

15 mm ± 0.5 ppm

Hz

3 mm ± 0.5 ppm

V

5 mm ± 0.5 ppm

Hz

3 mm ± 0.1 ppm

V

3.5 mm ± 0.4 ppm

Hz

< 2.5 cm

V

< 5 cm

Rozhranie
Klávesnica

Zap/Vyp a funkčná klávesa

LED indikátory stavu

Pozícia, batéria, Bluetooth®,
RTK príjem, RTK vysielanie,
ukladanie statiky

LED indikátory módu Rover, báza, statika
Ukladanie dát

Vyberateľná microSD karta

GSM/TCP/IP

Vyberateľná SIM karta

* Glonass L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 and NavIC L5 predpokladá sa,
že budú dostupné prostredníctvom budúcej aktualizácie firmvéru.
** Presnosť merania, spoľahlivosť a čas inicializácie závisia od rôznych
faktorov, vrátane počtu satelitov, času merania, atmosférických podmienok,
viaccestného šírenia signálu atď. Uvedené údaje predpokladajú normálne až
priaznivé podmienky. Úplná konštelácia BeiDou a Galileo zvýši výkon a presnosť
merania.
*** V závislosti od konfigurácie prijímača (s alebo bez UHF modemu); bez
batérie.

Viac na:
geomax-positioning.com

Ochrana voči vode

IPx6 & IPx8 & MIL
IPx6: Odoláva silným prúdom vody
IPx8: Odoláva dočasnému ponoreniu
pod vodu
IPx6: MIL-STD-810G 1 506.6 procedúra II
IPx8: MIL-STD-810G 1 512.6 procedúra I

Piesok/prach ochrana

IP6x & MIL
IP6x; Úplne prachotesný
IP6x; MIL-STD-810G 1 510.6 procedure I

Vlhkosť

100%, kondenzujúca

Vibrácie

Odolnosť voči mechanickému
namáhaniu podľa ISO 9022-36-05

Otrasy a pády

Odoláva pádu na tvrdý povrch z 2 m

Napájanie
Interná batéria

Vymeniteľná, Li-Ion 2.6 Ah / 7.4

Operačný čas

9 h statický / 6 h RTK mód

Externé napájanie

10.5 V až 28 V, LEMO® konektor
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