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TM50 Monitoring Station –
Varje halvsekund räknas
Vi lever i en dynamisk värld Byggnader och dammar rör sig, broar vrids och vibrerar, bergsidor eroderar, slänter glider, glaciärer kalvar
och vulkaner får utbrott. Vare sig det sker genom mänsklig aktivitet som gruvbrytning eller byggnation, eller genom naturliga processer
orsakade av klimatförändringar och erosion så förändras världen vi lever i kontinuerligt.
Entreprenörer och byggföretag möter ökade utmaningar för att monitorera dessa förändringar. De får betala för – och hålls ansvariga
för – konditionen på de strukturer de skapar och underhåller. För att övervinna utmaningarna, måste ingenjörerna kunna mäta strukturella
rörelser med millimeter-noggrannhet. När det gäller utrustning för att hantera dessa strukturer litar användarna på Leica Geosystems och
Leica Nova TM50 Monitoring Station: eftersom att varje sekund räknas!

BILDASSISTANS
I ALLA SITUATIONER

kontinuerlig drift
och pålitlighet

KOMPLETT
INTEGRERING AV MONITORERING

Leica Nova TM50 är utrustad med en vidvinkelkamera samt en teleskopkamera med
30x förstoring och autofocus. Tack vare
toppmodern teknik för bildhantering kan
Leica Nova TM50 leverera bilder med högsta kvalitet för komplett dokumentering av
omgivningen vid monitorering. Störningar i
siktlinjen kan enkelt kontrolleras på distans,
en säkerhetsdetalj i riskmiljöer.

Leica Nova TM50 svarar upp mot utmaningarna med monitorering under dygnets alla
24 timmar, 7 dagar i veckan Den är skapad
för att stå emot det tuffaste förhållanden
i de svåraste miljöer. Leica Nova arbetar
inom ett stort temperaturområde och är
skyddad mot regnstormar, sand och damm.
Leica Nova arbetar lika bra i starkt solljus
som i komplett mörker.

Leica Nova TM50 är en komponent i en
unik lösning för monitorering som sömlöst
integrerar totalstationer, GNSS mottagare och antenner, geotekniska sensorer,
mjukvara och infrastruktur for IT-kommunikation. Leica GeoMos mjukvara erbjuder ett
flexibelt, automatiskt system för monitorering av deformationer där du kan kombinera sensorerna efter ditt eget sinne.

24 timmar om dagen

365 dagar på året

högsta bildkvalitet

monitorerings-station
GNSS, meteo

HÖGSTA MÄTNINGSNOGGRANNHET
 0.5” Vinkelnoggrannhet
 0.6 mm + 1 ppm längdnoggrannhet
 0.5” noggrannhet vid automatisk inriktning
(ATR) och 3 km räckvidd
ROBUST IP65 DESIGN
 –20°C till +50°C drifttemperatur
 IP65 skyddad mot vind, damm och regn
VIDVINKE OCH TELESKOPKAMERA
MED HÖG UPPLÖSNING
 Automatisk registrering av panoramabilder
 30x förstoring ger högupplösta bilder och
fininriktning
 Automatiskt focus
FLEXIBEL ANSLUTNING
 Trådlöst LAN
 USB port
 Bluetooth®, RS232
Strömförsörjning
 Extern strömförsörjning
 Intern batteriladdning
PIEZODRIFT MED HÖG DYNAMIK
 Klassens bästa hastighet och acceleration
 Noll ljudstörning
 Maximerade serviceintervaller

Underlätta viktiga beslut
Leica GeoMos mjukvara erbjuder ett flexibelt automatiskt system för monitorering av deformationer
som kan kombinera geodetiska, geotekniska och
meterologiska sensorer för att passa behoven i ditt
monitoringprojekt, vare sig det är stort eller litet,
temporärt eller permanent.
Med tillvalet GeoMos Web service kan visualisering och
analys av data från monitoreringen utföras var som helst
och när som helst med hjälp av en browser, mobiltelefon
eller en tablet-PC. Ta viktiga beslut med Leica GeoMos.

Vare sig du mäter objekt på en byggarbetsplats, monitorerar en damm eller en
bro, om du vill dokumentera en olycksplats med digitala bilder eller scanna en
fasad så du behöver pålitliga och precisa data Leica Nova integrerar perfekt alla
dessa möjligheter i en kompakt lösning.
Leica Nova förkroppsligar 90 år av innovativt tänkande för att utveckla enastående teknologier. Detta ger dig fördelarna att inte bara ta snabbare och smartare beslut utan också enklare, och bättre och mer informerade beslut oberoende
av applikation. Leica Npva representerar vårt åtagande med precision, pålitlighet
och flexibilitet. Snabbare, smartare, enklare, bättre är nyckelorden när man ska
beskriva fördelarna med Leica Nova MS50 MultiStation; en central komponent i
Leica Geosystems unika lösning som kompletterar processen från insamling och
visualisering av data, till beslut och leverans.
Leica Nova är den nya dimensionen inom mätningsteknologi – ta rätt beslut.
When it has to be right.

Illustrationer, beskrivningar och tekniska data är inte bindande. Alla rättigheter förbehålles.
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Leica Nova MS50
Make the right decision

Längdmätare (IR),
ATR och PowerSearch:
Laserklas 1 i enlighet
med IEC 60825-1 resp. EN
60825-1

Leica GeoMoS
Are you interested
in movements?

Leica Monitoring Solutions
Certainty builds confidence.

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

Laserlod:
Laserklass 2 i enlighet
med IEC 60825-1 resp. EN
60825-1
Längdmätare (IR),
Laser klass 3R i enlighet
med IEC 60825-1 resp. EN
60825-1
Bluetooth® varumärke ägs av
Bluetooth SIG, Inc. Andra
varumärken och varunamn
i detta dokument tillhör
respektive ägare.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Schweiz
www.leica-geosystems.se

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.

Leica Nova MS50
Produktbroschyr

Leica lösbningar för
monitorering
Produktbroschyr

Mjukvara
Leica GeoMoS
Leica GeoMoS HiSpeed
Leica GeoMoS Web

www

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

GPS/GNSS
Leica GM10
Leica GMX902 Serien

