
 

�

Le
Na
 
Lei
prij
zna
Vď
GS
Lei
me
 
Vita

eica Viva 
avrhnutý 

ica GS14 je na
jímač. Integrov
amená, že je v
ďaka svojej výh
S14 je ľahko ov
ica GS14 spĺň
erania. 

ajte u Leica V

GS14 
pre výko

ajkompaktnejš
vané mobilné 
vhodný pre ak
hodnej, integro
vládateľný. Sp
ňa najvyššie št

Viva – nechajte

on 

ší a najvýkonn
technológie a

kékoľvek mera
ovaného navr
polu s vedúco
tandardy pre t

e sa inšpirovať

Le
N

nejší GNSS 
a UHF modem
acie úlohy.  
hovanie, Leica
u GNSS RTK 
technológiu 

ť 

eica V
avrhn

m 

a 

 
Overen
 Sma
 Sma
 xRT
 
Flexibil
 Inte
 Širo
 
Odolno
 IP68
 Vyro

Viva G
nutý pr

ná GNSS tech
artCheck zaru
artTrack zaruč

TK vylepšuje u

ita
egrované mobi
oká škála aplik

osť 
8 ochrana pro
obené pre ext

S14 
re výk

nológia 
čuje spoľahliv
čuje najlepšiu 
určovanie polo

ilné technológ
kácií pre mera

oti prachu a za
rémne teploty

kon 

vé RTK meran
kvalitu namer

ohy v náročnýc

gie a UHF mod
acie a vytyčova

aplaveniu 
y 

nia 
raných dát 
ch prostrediac

demy 
acie úlohy 

 

�

ch 



 

Ilust
Copy
 
Leic
Hee
www
 

 A

 

 

Te

Le
GN

Príj

Sig

Uk

Fre

Ka

Už

LE

GS

Rá

Ko

Pa

Ce

Pre

DG

Sin

Sie

Pos

Pos

Pos

Spo

Sie

RT

RT

Fyz

Hm

Tep

Tep

Vlh

Oc

Vib

Pád

Na

Vn

Pre
1 Pr

Uv
2 V 
3 V 
4 V 
5 Sa
 
Slovn
Explo
ďalší

rácie, opisy a technic
yright Leica Geosyst

ca Geosystems AG
erbrugg, Switzerla
w.leica-geosystem

Autorizovaný Leica

echnické š

eica GS14 Sm
NSS technológia 

jem družíc 

gnály 

ladanie dát 

ekvencia ukladania d

pacita dát 

ívateľské rozhranie 

D indikátor stavu 

SM / UMTS tel. mode

diomodem (voliteľ.) 

munikačné porty 

mäťové médium 

rtifikáty 

esnosť (rms) a spoľ

GPS / RTCM 

ngle Baseline RTK (<

eťové RTK 

st Processing Static 

st Processing Static 

st Processing Kinem

oľahlivosť 

eťové špecifikácie 

TK dátove formáty 

TK sieťové riešenia a 

zická špecifikácia a

motnosť 

plota, pracovná 

plota, skladovanie 

hkosť 

hrana voči vode, pie

brácie 

dy / Prevrhnutie 

pájacie napätie 

útorné napájanie 

evádzková doba 
resnosť merania, presn
vedené údaje predpok
súlade s ISO9022-10-
súlade s ISO9022-13-
súlade s ISO9022-36-

a môžu líšiť v závislost

ná značka a logá Bluet
orer Mobile, File Explo
ích krajinách. Ostatné 

cké špecifikácie nie s
tems AG, Heerbrugg

G 
and 
ms.com 

a Geosystems Dis

 

GEOTECH Br
Výhradné zast
Černyševskéh
Tel., Fax: (02)
e-mail: gps@g
www.geotech.

špecifikác

martAnténa 

át 

em 

ľahlivosť 1 

<30 km) 

(dlhé observácie) 

a rapid static 

matic 

štandardy 

a Napájanie 

sku a prachu 

nosť a spoľahlivosť sú 
kladajú normálne, až pr
-08, ISO9022-11-speci
-06, ISO9022-12-04 a 
-08 a MIL-STD 810F M
ti na teplote, veku baté

tooth® sú majetkom sp
orer, Word Mobile & Wi
ochranné známky a ob

sú záväzné. Všetky p
, Švajčiarsko 

stributor 

ratislava (ISO 900
túpenie Leica Geo

ho 26,  851 01 Bra
) 6241 4309, 0903
geotech.sk 
.sk 

cie 

SmartTrack pate
 Rozšírený m
 Merania odo
 Vysokopres
 Vynikajúci p
 Veľmi nízky
 Minimálny č

120 kanálov (mo

GPS: L1, L2, L2

Leica GNSS raw

Až do 20 Hz 

1 GB zvyčajne s

ZAP. / VYP. tlač
Funkčná kláves
Web Server – c

Bluetooth®, pol

Plne integrovan
Užívateľsky vym
Štvorpásmové G
Päťpásmové UM

Plne integrovan
Podpora Satel, 
Šírka pásma 40
Výstupný výkon

1 x USB / RS23

Vymeniteľná mi

FCC, CE, PTCR

Zvyčajne 25 cm

Horizontálne: 8 

Horizontálne: 8 

Horizontálne: 3 

Horizontálne: 3 

Horizontálne: 8 

Viac ako 99,99%

Leica, Leica 4G

VRS, FKP, iMAX

0.93 kg / 2.90 ko

-40°C do +65°C

-40°C do +80°C

100 % 3 

IP68: Dočasné 

Odolnosť voči s

Odolnosť voči p

Nominálne 12V 

Vymeniteľná a n

10 hodín iba pri
závislé od rôznych fak

riaznivé podmienky. G
ial a MIL-STD 810F Me
MIL-STD 810F Method

Method 514.5-Cat.24 
érie a výkonu RTK dáto

poločnosti Bluetooth S
indows Media Player s
bchodné názvy sú maj

práva vyhradené. 

01:2001) 
osystems AG pre 
atislava 
3 443981 

entovaná technológia
merací engine 
olné rušeniu 

sná technológia elimi
príjem z družíc s nízk
y šum GNSS fázovýc
čas získania polohy 

ožnosť upgrade na 2

2C, GLONASS: L1, L

w dáta, RINEX dáta

stačí na 280 dní ukla

čidlo 
a – prepínanie medz
onfiguration options 

oha, RTK Rover, RT

ý, plne utesnený tel. 
meniteľná SIM karta
GSM / GPRS: 850 / 9
MTS: 800 / 850 / 900

ý, plne utesnený rád
Pacific Crest, a Trim

03 – 470 MHz  
 1 W max. 

32 Lemo, 1 x Bluetoo

croSD karta (1 GB)

RB, Local operator sp

m 

mm + 1 ppm        Ve

mm + 0.5 ppm     Ve

mm + 0.1 ppm     Ve

mm + 0.5 ppm     Ve

mm + 1 ppm        Ve

% 

, CMR, CMR+, RTCM

X, MAC (Master Aux

o - kompletná zostav

C (-40°F do +149°F) 2

C (-40°F do +176°F) 2

ponorenie do vody (m

ilným vibráciám poča

pádu z 1 m na tvrdý p

DC, Rozsah 10.5 – 2

nabíjateľná Li-Ion bat

GNSS, 7 hodín UHF
ktorov, vrátane počtu d
PS a GLONASS môže
ethod 502.4-II, MIL-ST
d 507.4-I 

ového zariadenia. 

IG, Inc a akékoľvek po
sú buď registrované oc
etkom ich príslušných 

SR 

a firmy Leica: 

nácie efektu multipat
kou výškou 
ch meraní s presnosť

240 kanálov, vrátane

L2, Galileo, BeiDou, S

adania nameraných d

zi módmi Rover a Ba
and full status indica

TK Base, ukladanie d

 modem 

900 / 1800 / 1900 MH
0 / 1900 / 2100 MHz

diomodem 
mTalk  

oth® (v2.00+ EDR, cl

pecific approvals (ak

ertikálne: 15 mm + 1 

ertikálne: 15 mm + 0.

ertikálne: 3.5 mm + 0

ertikálne: 5 mm + 0.5

ertikálne: 15 mm + 1

M2.1, RTCM2.3, RT

xillary Concept, schvá

va rovera, vrátane ba
2 
2 

max. hĺbka 1.4 m), C

as prevádzky 4 

povrch / voči prevrhn

28V DC 

téria, 2.6 Ah / 7.4 V

F Rover, 6 hodín GP
družíc, geometrie, prek
e zvýšiť výkon a presno
TD 810F Method 501.4

oužitie týchto značiek s
chranné známky alebo 

vlastníkov. 

th 

ťou <0.5 mm 

GPS L5 a BeiDou)

SBAS (WAAS, EGNO

dát s 15 s záznamom

ase, “Here” polohová 
ator 

át, stav vnútornej ba

Hz 

ass 2) 

o IC Canada, C-Tick

ppm       (v súlade so

5 ppm    (v súlade so

.4 ppm 

5 ppm 

ppm 

CM 3.0, RTCM3.1  (

álený RTCM SC 104

atérií a teleskopickej 

Chránené proti silném

utiu z 2 m výtyčky na

RS/UMTS Rover, 5 h
kážok, dĺžky observácie
osť až o 30% v porovn
-II 

spoločnosťou Leica Ge
ochranné známky spo

OS, GAGAN, MSAS,

m (8 GPS + 4 GLONA

funkcia 

térie,stav externej ba

k Australia, Japan, Ch

o štandardom ISO17

o štandardom ISO17

plná podpora transfo

), Najbližšia stanica 

výtyčky 

mu dažďu a prachu 

a tvrdý povrch 

hodín UHF Base 5 
e, presnosti efemeríd, 
aní s iba GPS. 

eosystems AG prebieha
ločnosti Microsoft Corp

, QZSS) 

ASS družíc) 

atérie 

hina, AT&T) 

7123-8) 

7123-8) 

ormačných správ RTC

ionosférických podmie

a na základe licencie. 
poration v Spojených š

CM3) 

enok,efektu multipath a

Windows CE, Internet 
štátoch amerických a / 

atď 

alebo 


