Leica Nova TM50
Tachimetr do monitoringu –
pół sekundy ma znaczenie

Tachimetr do monitoringu Leica TM50
Nawet pół sekundy ma znaczenie
Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Świadczą o tym osiadania budynków, zapór wodnych, uginanie się i drgania konstrukcji mostowych, osuwanie się mas skalnych, spływ powierzchniowy, topnienie lodowców, oraz erupcje wulkanów. Niezależnie od tego, czy zjawiska te
powoduje działalność człowieka, taka jak górnictwo i budownictwo czy procesy naturalne – jak zmiana klimatu i erozja – świat, w którym żyjemy
podlega ciągłym zmianom.
Przedsiębiorstwa zajmujące się monitoringiem inżynierskim, jak również wykonawstwem geodezyjnym muszą zatem sprostać pojawiającym się
nowym wyzwaniom. Ponoszą bowiem pełną odpowiedzialność za stan realizowanych obiektów. W tym celu należy zapewnić milimetrowe wręcz
dokładności pomiaru przemieszczeń i deformacji. Poszukując odpowiednich rozwiązań instrumentalnych, specjaliści polegają na firmie Leica
Geosystems – szczególnie na nowym, precyzyjnym tachimetrze do monitoringu – Leica Nova TM50 – ponieważ już pół sekundy kątowej ma
ogromne znaczenie!

POMIARY DOKUMENTOWANE OBRAZAMI

CIĄGŁA PRACA I NIEZAWODNOŚĆ

INTEGRACJA
URZĄDZEŃ DO MONITORINGU

Tachimetr Leica Nova TM50 wyposażono
w kamerę przeglądową i kamerę wbudowaną
w lunetę umożliwiającą 30x powiększenie
obrazu i automatyczne ustawienie ostrości.
Dzięki najnowocześniejszej technologii przetwarzania obrazów, Leica Nova TM50 zapewnia wysoką jakość dokumentacji fotograficznej monitorowanego obszaru. Przeszkody
znajdujące się na linii celowania mogą zostać
zbadane zdalnie, co pozwala uniknąć ryzyka
na niebezpiecznych obszarach.

Leica Nova TM50 pracuje 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Tachimetr został
zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych
warunkach terenowych. Działa w szerokim
zakresie temperatur i jest zabezpieczony
przed strugami deszczu, pyłem i piaskiem.
Leica Nova TM50 doskonale sprawdza się
w bardzo słoneczne dni i w całkowitych
ciemnościach.

Leica Nova TM50 jest jednym z komponentów unikalnego rozwiązania do monitoringu,
które łączy tachimetry, odbiorniki i anteny
GNSS, sensory geotechniczne, oprogramowanie oraz infrastrukturę komunikacyjną.
Oprogramowanie Leica GeoMos umożliwia
zbudowanie wszechstronnego i automatycznego systemu do monitoringu, który połączy
wszystkie sensory.

najwyższa
jakość obrazów

24 godziny na dobę

365 dni w roku

tachimetr do monitoringu;
odbiornik GNSS, sensor
meteorologiczny

NAJWYŻSZA DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW
 Dokładność kątowa 0,5”
Dokładność pomiaru odległości 0,6 mm + 1 ppm
 Dokładność automatycznego celowania 0,5”;
zasięg 3 km
WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA – IP65
 Temperatura pracy od –20°C do +50°C
 Odporny na silny wiatr, pył i deszcz – IP65
WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI KAMERY:
PRZEGLĄDOWA I W LUNECIE
 Automatyczne wykonywanie zdjęć
panoramicznych
 30x powiększenie umożliwia bardzo
dokładne celowanie
 Automatyczne ustawienie ostrości
WSZECHSTRONNA KOMUNIKACJA
 WLAN
 Port USB
 Bluetooth®, RS232
ZASILANIE
 Zasilanie zewnętrzne
 Ładowanie baterii bezpośrednio w instrumencie
SERWOMOTORY WYKORZYSTUJĄCE
P IEZOEFEKT
 Najlepsza szybkość i przyśpieszenie
 Zero hałasu
 Wydłużone okresy między przeglądami

Ułatwia podejmowanie
ważnych decyzji
Leica GeoMos jest oprogramowaniem umożliwiającym
prowadzenie w pełni automatycznego i wszechstronnego monitoringu. Środowisko to daje możliwość jednoczesnej obsługi sensorów geodezyjnych, geotechnicznych i meteorologicznych, dzięki czemu może sprostać
zadaniom każdego projektu, niezależnie od wielkości
i okresowości pomiaru badanych obiektów.
Dzięki dostępowi do GeoMoS przez Internet, możesz wizualizować i analizować dane w dowolnym miejscu i czasie –
przez przeglądarkę internetową, na telefonie komórkowym,
lub tablecie. Podejmuj ważne decyzje z Leica GeoMoS.

Zawsze, gdy chcesz wytyczyć obiekt na placu budowy, prowadzisz monitoring
mostu, lub zapory wodnej; zawsze, gdy wykonujesz dokumentację fotograficzną
miejsca wypadku, lub skanujesz fasadę budynku – potrzebujesz wiarygodnych
i precyzyjnych danych. Rozwiązania z serii Leica Nova doskonale łączą wszystkie
najnowsze technologie w jednym kompaktowym instrumencie.
Leica Nova to urzeczywistnienie 90 lat innowacyjnego myślenia pozwalającego
opracowywać znakomite technologie. To rozwiązanie, które umożliwia podejmowanie szybszych, lepszych i bardziej świadomych decyzji podczas realizacji każdego zadania. Instrumenty z serii Leica Nova odzwierciedlają nasze poświęcenie
precyzji, wiarygodności i wszechstronności w realizacji pomiarów. Szybciej, lepiej,
mądrzej, łatwiej – to słowa opisujące zalety instrumentów i oprogramowania z serii
Leica Nova; unikalne rozwiązania, które obejmują cały proces – od pozyskania
i wizualizacji danych do przekazania gotowego produktu Klientowi.
Leica Nova to nowy wymiar technologii pomiarowych – podejmij właściwą decyzję.
When it has to be right.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Dalmierz laserowy (pomiar na
pryzmat),
ATR oraz PowerSearch:
Laser klasy 1 zgodnie z normami
IEC 60825-1 oraz EN 60825-1

Monitoring Solutions

Leica Nova MS50
Make the right decision

Leica GeoMoS
Are you interested
in movements?

Assurance done right.
Monitoring
Solutions

Modular GNSS Sensor
n Single or dual frequency
n Plug and play setup in terms of
hardware & software
n Fully ruggedized with various
mounting options

Pionownik laserowy:
Laser klasy 2 zgodnie z normami
IEC 60825-1 oraz EN 60825-1
Dalmierz laserowy (pomiar
bezreflektorowy):
Laser klasy 3R zgodnie z normami
IEC 60825-1 oraz oraz EN
60825-1
Znaki handlowe Bluetooth® należą
do Bluetooth SIG. Inne znaki
handlowe i nazwy wykorzystane w
niniejszej broszurze należą do ich
odpowiednich właścicieli.

Leica Geosystems sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Tel.: +48 22 260 50 00
Fax: +48 22 260 50 10
www.leica-geosystems.pl

Leica GM10
All-in-one GNSS Sensor
for Monitoring

Automatic
Deformation
Monitoring

Computation and storage on board
n Onboard data logging in different
formats up to 50Hz
n FTP server and push
n Onboard real time processing

Complete GNSS Monitoring Solution
New dedicated GNSS Monitoring Sensor with
integrated communication solution and onboard
tools for a broad range of monitoring applications.
The GM10 sensor takes advantage of a powerful
GNSS receiver for highest quality measurements
and a user-friendly web interface allowing easy
setup and integration into any environment.

www

leica-geosystems.com

Leica Nova MS50
Broszura produktu

Rozwiązania do
monitoringu
Broszura produktu

Oprogramowanie
Leica GeoMoS
Leica GeoMoS HiSpeed
Leica GeoMoS Web

Zintegruj instrument z LOC8 - Blokada i Lokalizacja

Więcej informacji znajdziesz na stronie: leica-geosystems.com/LOC8

GPS/GNSS
Leica GM10
Leica GMX902

Sensor-to-Web
n Built-in communication module slot
n Modern ruggedized Ethernet
connection
n Mobile Internet with DynDNS
n Sensor configuration via Web interface

