
Leica Zeno GG04 
Presnosť pre všetkých

Nezávislé od mobilného zariadenia
Používanie smartantény Zeno GG04 s 
vašim vlastným zariadením je jednoduché 
bez ohľadu na to, či funguje na Androide
Windows alebo na iOS. Teraz sa môžete 
cítiť úplne bez obmedzení, zatiaľ čo 
zbierate dáta v teréne. Bluetooth
prepojenie zabezpečuje bezkáblové 
použitie a dosiahnutie vysokej presnosti 
predstavuje len pár kliknutí v aplikácii 
ZenoConnect.

Precise point Positioning (PPP)
PPP umožňuje GG04 dosiahnuť vysokú 
presnosť zberu dát bez potreby využívať 
služby mobilných operátorov. PPP funguje 
na princípe využívania korekčnej služby 
šírenej cez špeciálne družice priamo do 
GG04. Spresňované dáta sú spracované 
priamo v smartanténe a poskytované 
okamžite vášmu zariadeniu. Služba PPP je 
dostupná všade vo svete a kedykoľvek.

Rozsiahla podpora aplikácií
Smartanténa GG04 funguje nie len so 
softvérmi firmy Leica, ako sú Zeno 
Mobile a Zeno Field, ale aj s ďalšími 
populárnymi aplikáciami a programami 
určenými na zber dát v teréne. Váš 
program nepotrebuje žiaden ďalší vývoj 
alebo úpravu pre meranie s až 
centimetrovou presnosťou.
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Dôvera v presnosť
Zber vysoko presných geopriestorových dát pomocou vašich smartfónov alebo tabletov nebol nikdy jednoduchší. 

Najnovšiu inováciu v rade prístrojov Leica Zeno je možné spárovať so všetkými existujúcimi ručnými GPS prístrojmi Leica 
Zeno a taktiež so širokou škálou Androidových alebo Windowsových smart zariadení. To prináša najvyspelejšiu GNSS 
technológiu s najvyšším počtom 555 kanálov do rúk naozaj každého. 

Extrémne odolná, flexibilná a jednoducho použiteľná smartanténa GG04 využíva nie len klasické RTK postupy, ale tiež 
technológiu Precision Point Positioning (PPP). Takto je teraz možné merať s vysokou presnosťou v reálnom čase aj v tých 
najodľahlejších lokalitách bez potreby využívať štandardným spôsobom služby mobilných operátorov. 

Pomocou jej kompaktného, ľahkého dizajnu s odolnosťou IP68, môžete pracovať dlhšie v akýchkoľvek podmienkach a mať 
pritom k dispozícií najvyššiu dosiahnuteľnú presnosť na svete. 

Precise Point Positioning (PPP)
 Dosiahnite vysokú presnosť merania aj bez 

dostupnosti dátových GSM služieb
 Dostupné kdekoľvek vo svete a 

kedykoľvek 
 Už viac nie je potrebný postprocessing

Nezávislé od mobilného zariadenia
 Používajte váš súčasný smartfón

alebo tablet*
 Dostupné pre Android, Windows aj

iOS
 Bluetooth spojenie pre bezkáblové 

použitie 

Bezkonkurenčný výkon sledovania družíc
 555 kanálov pre najvyšší počet sledovaných 

družíc súčasne
 Patentovaná GNSS technológia
 Pripravený pre ďalší vývoj GNSS signálov 

Kompatibilné softvéry od Leica Geosystems
 Zeno Mobile
 Zeno Field
 Zeno Connect
 Zeno Office
 MobileMatriX

Kompatibilné ovládače

Nautiz X8 ALGIZ 8X ALGIZ RT7

Podpora množstva ďalších meracích 
softvérov
 Používajte váš obľúbený softvér alebo 

aplikáciu, ako je MAPUJ (Android), 
topoXplore (Windows), alebo Tablano (iOS)

Výnimočná odolnosť
 Vysoká ochrana IP68 proti vode a prachu
 Pracujte bez prerušenia v akýchkoľvek 

podmienkach
 Vymeniteľná, nabíjateľná batéria pre 

celodenné meranie

Flexibilita a jednoduchosť
 Ovládanie jediným tlačidlom 
 Možnosť postupného zvyšovania výkonu 

podľa vašich požiadaviek 
 Montáž na výtyčke, batohu alebo na 

vozidle

*Leica Geosystems nemôže garantovať úplnú kompatibilitu so 
všetkými existujúcimi modelmi smartfónov a tabletov a ich verziami 
operačných systémov
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