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Estação Total
Zoom70/90
Hardware

Zoom70/90
Hardware
Precisão Angular
1", 2", 5"

GeoTRAil
Busca de prisma usando GNSS

•
•

Bluetooth longo alcance
Bluetooth interno

Memória removível
Pen drive e cartão SD
Memória interna de 1 GB

Scout360*
Busca por prisma
TRack360
Rastreio do prisma
AiM360
Mira automático
Bateria de longa duração
7-10h
500 e 1.000 m
Sem prisma

10.000m com prisma
1mm + 1.5ppm
Muito Leve
Prumo Laser
* Zoom90 only

Permite instalação de
softwares
terceiros
onboard

IP55 A prova de Água & Poeira
Segundo display e teclado
Full VGA,
Alta resolução
Colorido & Sensível ao toque
4
Teclas iluminadas

Zoom70/90
Automação
A automação das Estações Totais robóticas é
uma interação perfeitamente sincronizada de
até quatro tecnologias.

GeoTRAil

Busca de prisma baseada
no GNSS da controladora

Scout

Busca de prisma
ótico eletrônica

TRack

Rastreio constante do
prisma

AiM

Pontaria fina ao prisma

Zoom70/90
Automação

GeoTRAil

GeoMax Zoom70/90 suporte a busca avançada por prisma, baseada na
posição GNSS da controladora, montada no bastão. Graças a perfeita
integração do software de campo X-PAD ULTIMATE o GeoTRAil combina
simplicidade e alta performance. Esta solução convence devido à sua
independência de prismas especiais, caros e que consomem energia.
Mantém seu bastão leve, fácil de carregar, durante todo o dia do
levantamento de campo.

Velocidade

90 °/seg.

Busca de prisma baseada
no GNSS da controladora

Scout

Busca de prisma
ótico eletrônica

A Zoom90 possui a tecnologia “Scout”, onde é emitida um feixe laser
vertical do instrumento rotativo. Assim que as reflexões de um prisma
são recebidas, o Zoom90 mira com precisão para esse prisma.
A exclusiva tecnologia Scout da Zoom90 oferece maior flexibilidade.
Independente da localização do seu local de trabalho, seja dentro ou
fora, a Zoom90 aumenta seu desempenho, pois simplesmente
encontra seu prisma com um simples toque em um botão. Não há
necessidade ou transformações de coordenadas ou prismas especiais
pesados e que consomem energia. A Zoom90 mantém seu bastão leve,
algo bom para um dia inteiro de levantamento! A combinação do
GeoTRAil e do Scout é exclusiva da Zoom90 e fornece maior
flexibilidade em campo

Alcance*

300 m

Tempo scan

~ 5-10 s

Tecnologia

Feixe laser

Zoom70/90
Automação
Outro elemento do STReAM360 é a funcionalidade de rastreamento. A
Zoom70 e a Zoom90 estão equipados com a tecnologia TRack360,
rastreando continuamente nosso alvo. Uma vez travado, o instrumento
permanece apontado com precisão, mesmo com alvos se
movimentando rápido.

Alcance*

800 m

Velocidade

25m/s a 100m
90 km/h

TRack

Rastreio constante do prisma

Depois de disparar a medição da distância, a tecnologia AiM assume a
precisão da mira precisa no prisma, garantindo maior precisão.
Não há mais necessidade de olhar através do telescópio.

Alcance*

Precisão Hz/V 1”
Tecnologia

AiM

Pontaria fina ao prisma

1000 m
Processamento
da imagem

Zoom70/90
EDM / Telescópio

Especialmente desenvolvido e equilibrando
perfeitamente a mais alta precisão e longos
alcances, a Zoom70/90 incorpora a mais
recente tecnologia EDM, o «accXess».

Modo sem prisma

Modo prisma
Alcance
Precisão

3.500 m
>10.000 m
1mm + 1.5ppm

Velocidade 0.15 s
0.8 s
2.4 s

Padrão
Preciso
Padrão

Alcance

500m
1.000m

Precisão

2mm + 2ppm
4mm + 2ppm >500m

Velocidade
Ponto Laser

3-6 s
8 x 20mm

Contínuo
Rápido
Padrão

accXess5
accXXess10

Típico
a 50 m

Zoom70/90
LUZ DE NAVEGAÇÃO
Instalado como padrão no telescópio, o NavLight é um
auxílio eficiente de alinhamento e navegação, ajudando
a acelerar o trabalho durante a locação. Suas luzes
vermelhas e amarelas irão guiá-lo rápida e exatamente
para a linha de visão.

DRIVES HÍBRIDOS XMOTION
A GeoMax Zoom70/90 incorpora drives híbridos
XMotion
altamente
inovadores,
promovendo
o
desempenho da automação em comparação com os
drives convencionais, aumentando sua eficiência.

ROBUSTEZ
Os instrumentos GeoMax são construídos para suportar
as condições mais difíceis. A Zoom70/90 foi projetada e
testada para ser à prova de poeira e totalmente
protegido contra jatos de água de qualquer direção,
apenas para garantir – “it works when you do”

Alcance

150 m

Precisão

5cm a 100m

Tecnologia

Duplo LED

Zoom70/90
TAMANHO IMPORTA…
Com a tela da Zoom70/90, de alta resolução, VGA com
56.000 cores, você não perde nenhum detalhe. A tela
colorida e sensível ao toque foi projetada para uso
externo e oferece legibilidade brilhante, mesmo sob luz
solar intensa. Graças às teclas iluminadas, você pode
usá-lo se o trabalho demorar mais do que o
esperado...

CONECTIVIDADE E GERENCIAMENTO DE DADOS
A Zoom70/90 atende a todas as suas necessidades de
conectividade. Use o Bluetooth® interno para
transferência de dados de médio alcance ou a alça de
longo alcance Bluetooth® para obter o melhor
desempenho em longas distâncias. De qualquer forma,
é ideal para levantamentos robóticas usando uma única
pessoa.
Para máxima segurança e flexibilidade, os dados
podem ser armazenados internamente e no cartão SD.
A conectividade USB garante transferência de dados
plug & play.
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Zoom70/90
Software

Zoom70/90
GeoMax Toolkit
O software pré-instalado GeoMax Toolkit proporciona
funcionalidades básicas necessárias para tornar
operacional softwares terceiros.
• Configurações do instrumento
• Atualizações (GeoMax Toolkit)

• Calibração
• Informações do sistema

Zoom70/90
GeoMax Toolkit
O

sistema

Windows®
Zoom70/90

operacional
CE
permite

Microsoft®

instalado

na

executar

uma

variedade de poderosos pacotes de
software

de

campo

onboard.

Isso

oferece a liberdade de escolher o
software que melhor se adapte às
suas necessidades.

O software da GeoMax de campo.
Disponível nas versões:
• X-PAD ULTIMATE SURVEY
• X-PAD ULTIMATE BUILD

A premium version of the popular
MicroSurvey Field Genius field software –
specially branded for GeoMax
www.microsurvey.com

Carlson`s powerful data collection
software.
http://www.carlsonsw.com

Zoom70/90
X-PAD ULTIMATE
O X-PAD ULTIMATE é o software de campo
GeoMax dedicado e está disponível em duas
versões personalizadas:
• X-PAD ULTIMATE SURVEY para agrimensores
• X-PAD

ULTIMATE

BUILD

para

profissionais

de

construção, executando nos sistemas operacionais
Windows® e Android.
Devido a cooperação de usuários em todo o mundo, o
X-PAD

ULTIMATE

convence

devido

é
ao

continuamente
seu

equilíbrio

atualizado
perfeito

e

entre

estrutura clara, fluxos de trabalho diretos e alta
funcionalidade.
A oferta do software GeoMax é concluída por X-PAD
FUSION, um software Office com todos os recursos que
oferece até nuvem de pontos automática, registros.
Assim como o software de campo, o X-PAD FUSION é
versátil e flexível o suficiente para fundir dados de
GeoMax - mas também fontes de terceiros, como
drones, em um banco de dados, eliminando conversões
de dados demoradas e riscos de perda de dados.
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Zoom70/90
Controladoras de campo

Zoom70/90
Controladoras de campo
A GeoMax entende que o software de campo e o
controlador de campo estão formando uma unidade,
que precisa se harmonizar perfeitamente para oferecer
o melhor desempenho em campo.
Combine seuyour
preferred
Combine
software
e controladora preferida para
controlar

remotamente

suas

tarefas

e

produtividade.
•

GeoMax Zenius5 (WinMobile)

•

GeoMax Zenius8 (WinMobile & Android)

•

GeoMax Zenius800 tablet (Android)

aumentar
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Zoom70/90
Especificações

Zoom70/90
Especificações
Medições angulares
Precisão
Resolução do display
Compensador

1”, 2”,5”
0.1” (0.1 mgon)
Absoluto, contínuo, diametrico,
eixo quádruplo

NavLight ™ - Alinhamento
Alcance
5m a 150m
Precisão
5cm a 100m
Telescópio
Aumento

30x

Medições de distância - Prisma
Alcance/Precisão/Tempo Padrão:3500m/ 1 mm + 1.5 ppm/ típico. 0.8 seg*
Preciso: >10.000m/ 5 mm+2 ppm/ típico. 2.5 seg
Motores
Tecnologia
Hybrid Drives
GeoTRAil - GNSS based prism search
Speed
100 g/sec
Scout - Opto-electronic prism search****
Range
300m at round prism
TRack - Automatic prism logging
Range
800m at round prism
Max speed
90km/h at 100m
AiM - Automatic prism fine aiming
Range
1000m at round prism
Hz/V accuracy
1”
Technique
Image processing

Interface
Keyboard

Operating system

Full alphanumeric; 35 keys;
illuminated; (2nd optional)
Full VGA 640 x 480 colour and touch
with LED backlight
1 GB internal memory removable SD card
and USB stick
Serial; USB; internal Bluetooth®;
long-range Bluetooth® handle and
external power
Microsoft® Windows® CE 6.0

Power supply
Internal battery
Operating time

Removable Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V
7-10 h***

Plummet
Type
Accuracy

Laser point, adjustable brightness
1.5 mm at 1.5 m instrument height

Display
Data recording

Ports

Physical specifications
Weight
5.0 - 5.3 kg (w/o battery and tribrach)
Operating-/storage temp. -20°C to 50°C /-40°C to 70°C
Protection class
IP55 dust and waterproof rating
Humidity
95%, non-condensing
* Fast mode;
** > 500 m: 4 mm + 2 ppm;
*** Single measurement every 30 second at 25° C. Battery time may be shorter
depending on conditions.
**** Zoom90 only
Illustrations, colours, product oﬀerings, descriptions and technical specifications are not binding and may
change without notice.

Zoom70/90
Especificações
Medições Angulares
Precisão
Resolução
Compensador

1”, 2”,5”
0.1” (0.1 mgon)
Absoluto, contínuo, diamétrico, eixo quádruplo

NavLight™ - Luz guia
Alcance
Precisão

5m a 150m
5cm a 100m

Portas
Sistema operacional

Alfanumérico; 35 teclas; iluminado; (2° opcional)
Full VGA 640x480 colorido e sensível ao toque com
LED de fundo
Memória interna de 1GB e cartão SD removível e
pen drive
Serial; USB; Bluetooth® Interno; Bluetooth® longo
alcance; energia externa
Microsoft® Windows® CE6.0

Telescópio
Aumento

30x

Energia
Bateria interna
Tempo de operação

Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V Removível
7-10 h***

Prumo
Tipo
Precisão

Ponto laser, brilho ajustável
1.5 mm com instrumento a 1.5 m de altura

Especificações físicas
Peso
Temp. operação/armazen.
Classe de proteção
Umidade

5.0 – 5.3 kg (sem bateria e base nivelante)
-20°C a 50°C / -40°C a 70°C
IP55 a prova de água e poeira
95% não condensável

Medição de distância – Prisma
Alcance/ Precisão/ Tempo
Padrão:3.500m/ 1 mm + 1.5 ppm/ típico 0.8 seg*
Preciso: >10.000m/ 5 mm+2 ppm/ típico 2.5 seg
Medição de distância – Sem prisma
Alcance
500** – 1000m
Motores
Tecnologia
Drives híbridos
GeoTRAil – Busca do prisma baseado no GNSS
Velocidade
90°/seg
Scout – Busca do prisma ótico eletrônica****
Alcance
300m ao prisma circular
Track – Rastreio do prisma
Alcance
800m ao prisma circular
Velocidade máxima
90km/h a 100m
AiM – Pontaria fina ao prisma
Range
1000m ao prisma circular
Precisão Hz/V
1”
Técnica
Processamento da imagem

Interface
Teclado
Display
Armazenamento de dados

* Modo rápido;
** > 500 m: 4 mm + 2 ppm;
*** Simples medição a cada 30 segundos a 25° C. Tempo de duração da bateria pode ser menor,
dependendo das condições.
**** Zoom90 somente
Ilustrações, cores, ofertas de produtos, descrições e especificações técnicas não são vinculativas e podem
alterar sem aviso prévio.
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Zoom70/90
Configurações

Conjuntos Zoom70
Produto

Automação

GeoTRAil
Zoom70

✓

Zoom90

✓

Scout

accXess - alcance sem prisma

Precisão angular

TRack

AiM

A5

A10

1”

2”

5”

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Conjuntos Zoom70 accXess 5

Conjuntos Zoom70 accXXess 10

Zoom70 – 1” accXess 5

Zoom70 – 1” accXXess10

Zoom70 – 2” accXess 5

Zoom70 – 2” accXXess10

Zoom70 – 5” accXess 5

Zoom70 – 5” accXXess10

Acessórios inclusos
Bateria, ZBA400, Li-Ion, 4.4Ah

Guia rápido, multilingua

Carregador, ZCH201 para ZBA400

CD (contém Manuais do Usuário)

Base nivelante, ZTR101/201, sem prumo ótico
Cartão SD, ZSD01 Industrial Grade
Cabo USB-USB, ZDC301
Opcionais

2° teclado

Prisma 360° com rosca 5/8 para antena
GNSS (GRZ122)

Alça Bluetooth de longo alcance (ZRT82)

Garantia extendida & adicional

Prisma 360° (ZPR1)

Telescopic Carbon Fibre pole (ZPC201)

Conjuntos Zoom90
Conjuntos Zoom90 accXess 5

Conjuntos Zoom90 accXXess 10

Zoom90 – 1” accXess 5

Zoom90 – 1” accXXess10

Zoom90 – 2” accXess 5

Zoom90 – 2” accXXess10

Zoom90 – 5” accXess 5

Zoom90 – 5” accXXess10

Included Accessories
Bateria, ZBA400, Li-Ion, 4.4Ah

Guia rápido, multilingua

Carregador, ZCH201 para ZBA400

CD (contém Manuais do Usuário)

Base nivelante, ZTR101/201, sem prumo ótico

Alça Bluetooth de longo alcance (ZRT82)

Cartão SD, ZSD01 Industrial Grade

Prisma 360° (ZPR1)

Cabo USB-USB, ZDC301

Telescopic Carbon Fibre pole (ZPC201)

Options
2° teclado
Garantia extendida & adicional
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Zoom70/90
Promotion Material

Zoom70/90

