
Výkonný RTK GNSS systém

Leica GPS900CS

za najlepšiu cenu



Prvý RTK GNSS systém ur ený špeciálne pre slovenských

geodetov. Zameriavajte a vyty ujte podrobné body

pomocou RTK. Pou�ívajte výkonné kódovanie.

Automaticky zameriavajte body. Prezerajte Vaše merania

v mape na ve kom farebnom grafickom displeji.
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Špecifikácia ovládacieho softvéru

Kompletné ovládanie
v èeskom jazyku
u¾ahèuje nauèi� sa
mera� so systémom
vo ve¾mi krátkom èase.
Ve¾ké grafické ikony
umo�òujú rýchly výber
polo�iek v preh¾adnom
menu. Pou�ívajte
kompletnú klávesnicu,
alebo vyberajte
polo�ky dotykovým
perom.

Jednoduché
pou�ívanie

GPS900CS si mô�ete
nastavi� presne pod¾a
Vašich potrieb. Systém
bude pracova� tak, ako
chcete vy. Rýchlo
mô�ete meni� ka�dé
nastavenie. Vyu�ívajte
Horúce klávesy a
tlaèidlo USER a
nakonfigurujte si
prístroj tak, aby vaša
produktivita bola ešte
vyššia.

Mo�nosti
nastavenia

Ve¾ký farebný dotykový
displej je výborne
èitate¾ný aj na
priamom slneènom
svetle. Prezerajte
výsledky vášho
merania na grafickej
mape a zobrazte
kresbu z CAD súborov
pre vytyèovanie.
Uvidíte èo ste zamerali,
èo vytýèili a èo ešte
ostáva urobi�.

Grafický
displej

GPS900CS je šitý na
mieru slovenským
geodetom. Prepoèítava
automaticky výsledky
do S-JTSK pomocou
zabudovaných
transformácií pre celé
územie Slovenska.
Pou�itie kvázigeoidu
vám zabezpeèí
najpresnejšie urèenie
nadmorských výšok.

Súradnice
v S-JTSK

Len 1 sekundu trvá zameranie
podrobného bodu s centimetrovou
presnos�ou. Pou�ívajte rôzne
systémy kódovania a zvýšte svoj
výkon. Automaticky zameriavajte
body v prednastavenom intervale.

Vrcholný výkon

Podrobné meranie

Vytyèujte s vysokou presnos�ou
priamo zo súradníc S-JTSK.
Naèítavajte textové zoznamy
súradníc alebo grafické CAD
súbory. Vytyèujte výšky z
digitálneho modelu terénu (DTM).
Navigujte sa pomocou mapy,
alebo rôznych ukazovate¾ov
smeru.

Vytyèovanie

Vyu�ívajte špeciálne geodetické
programy nahraté priamo
v ovládaèi. Referenèná priamka,
výpoètové funkcie COGO, výpoèet
transformaèného k¾úèa, výpoèty
objemov, vytyèovania ciest
a �elezníc sú výkonné aplikácie,
ktoré urýchlia vašu prácu
v teréne.

Nahraté programy

GPS900CS podporuje všetky
dostupné GNSS systémy (GPS +
GLONASS). Èím viac prijímaných
dru�íc, tým väèšie vyu�itie
systému a vyššia presnos�
merania.

GPS900CS je ideálny pre meranie
v sieti SKPOS. Merajte v reálnom
èase cez GPRS s VRS technológiou
a formátom RTCM v.3, alebo
ukladajte dáta pre postprocesing.

Upgradujte systém, keï to
potrebujete
Vyberte si z celej škály
hardvérových a softvérových
upgradov.

Zvyšujte výkon
s rozširovate¾ným systémom

Neprestávajte pracova� aj v
nároènom prostredí. GPS900CS
zabezpeèí najvyšší výkon RTK
merania s vysokou presnos�ou.

Najlepší výkon GNSS antény

Navrhnutý, aby spåòal nároèné
vojenské parametre. Ovládaè
RX900CSc je vybavený jasnou
farebnou dotykovou
obrazovkou, integrovanou
technológiou Bluetooth
a vyberate¾nou dátovou CF
kartou.

®

Farebná dotyková obrazovka.

SmartCheck+ zabezpeèuje
nepretr�itú kontrolu merania
a najvyššiu spo¾ahlivos� RTK na
svete. Jedineèný zabudovaný
systém monitorovania integrity
okam�ite kontroluje všetky
výsledky.

Vybavený so SmartCheck+
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Porovnajte GPS900CS s ostatnými!

Spo¾ahlivos� RTK merania 99.99%

Kompatibilita s SKPOS

(VRS, RTCM 3.0)

Bezkáblový systém
s technológiou Bluetooth

Mo�nos� príjmu GLONASS

Eliminácia príjmu
odrazených signálov - efekt
Multipath

Mo�nos� ukladania dát pre
postprocesing

Integrovaný GSM/GPRS
modem

Pou�itie kvázigeoidu SR

Ovládanie v èeskom jazyku

Softvér na PC v slovenèine

Výborná cena
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Leica GPS900CS
Technická špecifikácia a vlastnosti systému

Prijíma GPS900CSè ATX900 GG prijímaè

Technológia

Módy merania

RTK

Kanály

Typ

SmartTrack+

Dvojfrekven ný, GNSS geodetický RTK prijímaè è

Statický, rýchly statický, kinematický On the fly, L1 + L2,

kódové, fázové, Reálny as RTK štandardne, Post

processing, DGPS/RTCM štandardne, nahraté programy pre

rôzne geodetické merania a meranie a vyty ovanie

v reálnom ase RTK
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14 L1 + 14 L2 GPS/ WAAS / EGNOS

12L1 + 12L2 GLONASS

Áno, SmartTrack+

Napájanie

Externé napájanie

batérie
Zasúvate¾né Li-Ion

Hmotnos�

Teploty

ISO9022

MIL-STD-810F

Ochrana proti vode,
prachu a piesku

Náraz/pád na tvrdý
povrch

SmartCheck

Výkonná technológia
RTK s dlhým dosahom.

Postprocessing so
softwarom Leica
GeoOffice

Ovládaè RX900CSc (WinCE)

Zobrazené informácie

Grafické zobrazenie
merania

Displej vytyèovania

Ukladanie dát

Kapacita

1GB postaèuje na:

Transformácie a
súradnicové systémy

Komunikácia

Správa dát

Li-Ion 2Ah mini batérie zasúvané do
prijímaèa

Dodávané batérie napájajú celý systém
nepretr�ite cca 10 hodín

Vstup externého napájania 10.5V-28V

ATX900 GG 1.12kg
RX900CSc. 0.75kg

Pracovné: Prijímaè -40°C a� +65°C

SmartAnténa -40°C a� +70°C

Ovládaè -30°C a� +65°C

Prijímaè, SmartAnténa a ovládaè:

Vodotesný pre ponorenie do 1m.
IP67, MIL-STD-810F

Prachotesný

Prijímaè aj ovládaè: vydr�ia pád
z výšky 1m na tvrdý povrch

Inicializácia zvyèajne 8 sekúnd.
Oneskorenie < 0.03 sekúnd.
Dosah RTK 50km alebo viac, za
vhodných podmienok.
Samokontrola inicializácie RTK

Presnosti RTK:
Horizontálna: 10mm + 1ppm,
kinematic.
Vertikálna: 20mm + 1ppm,
kinematická

Spo¾ahlivos�: 99.99% pre základnice
do 50km

Horizontálna: 10mm + 1ppm,
kinematic.

Vertikálna : 20mm + 1ppm,
kinematická
Horizontálna: 5mm + 0.5ppm, statická
Vertikálna: 10mm + 0.5ppm, statická

Vysoký kontrast, 1/4 VGA plnofarebný
displej. Výborne èitate¾ný na slnku.
Dotyková obrazovka
11 riadkov x 32 znakov

Úplná alfanumerická QWERTY
klávesnica s podsvietením.
Funkèné tlaèidlá F1-F6 a u�ívate¾sky
definované tlaèidlá F7-F12 + tlaèidlo
USER.

Všetky informácie zobrazené: stav,
sledovanie dru�íc, ukladanie dát,
merané dáta, RTK, DGPS, navigácia,
meranie, vytyèovanie, presnos�,
zemepisné, karteziánske, rovinné
súradnice (vrátane S-JTSK), atï.

Grafické zobrazenie merania. Zmena
mierky. Zamerané body mô�u by�
prístupné priamo cez dotykovú
obrazovku.

Grafický so zmenou mierky..
Presnos�: 10mm + 1ppm.
Konfigurovate¾né nastavenia smeru
a kontroly.

Na CompactFlash karty

asi 1.400.000 RTKbodov s kódmi

Elipsoidy, kartografické zobrazenia
(vrátane Køovákovho), transformácie
súradníc (vrátane z/do S-JTSK).
Kompatibilný s Kvázigeoidom SR.

Mô�u by� pripojené nasledujúce
zariadenia: rádiomodem, GSM/GPRS
modem. Mo�nos� kedyko¾vek zameni�

U�ívate¾sky definovaná správa dát.
Identifikátory bodov, súradnice, kódy,
atribúty, atï. Vyh¾adávanie,
filtrovanie, zobrazovanie


