Leica Zeno 20
Więcej niż odbiornik GPS
do GIS

TECHNOLOGIE
Leica Zeno 20 potrafi znacznie więcej
Leica Zeno 20 to dużo więcej niż odbiornik GNSS do GIS - to połączenie świetnych technologii. Wydajny, szybki
i łatwy w obsłudze - to wszechstronny kombajn do GIS. Leica Zeno 20 zmieni sposób Twojej pracy i sprawi, że
pozyskasz bardziej szczegółowe dane.

Wykorzystując siłę najnowocześniejszych
technologii, kompaktowy odbiornik Leica
Zeno 20 zmienii sposób, w jaki zespół
terenowy pozyskuje dane GIS. Tak łatwy
w obsłudze, że stanie się Twoim niezbędnym
narzędziem. Tak dokładny, że zawsze
będziesz ufać wykonywanym pomiarom.
Tak wydajny, że zmieni Twój dzień pracy.
gamtec i apogeetec to dwie innowacyjne
technologie, bazujące na zaawansowanej
technologii pomiarów laserowych i GNSS,
opracowane przez firmy z grupy Hexagon
Geosystems. Rozwiązują najważniejszy

gamtec

problem, który pojawia się w terenie podczas
pracy z odbiornikiem GNSS w różnych
warunkach: pozyskiwanie wiarygodnych
i dokładnych danych dotyczących położenia
obiektów, w każdym czasie, z dowolnego
miejsca. Szybsze pozyskanie sygnału
satelitarnego i silniejszy sygnał w połączeniu
z bezkontaktowymi pomiarami
mimośrodowymi tworzą całkowicie nowy
odbiornik umożliwiający bezpieczniejsze
pomiary, uzyskiwanie wyższej dokładności
pomiarówi niespotykaną oszczędność czasu.
Jest niezwykle wszechstronny i nie ma sobie
równych. Zeno 20 to więcej niż
odbiornikiem GNSS do GIS.

PRACA NA ZEWNĄTRZ
 Odporność na wodę i pył zgodnie z normą IP67
 Największy i najlepszy w swojej klasie ekran
do pracy na zewnątrz
 Ergonomiczna obudowa i niewielka waga

ELASTYCZNOŚĆ
 System operacyjny Windows Embedded Handheld
(WEH) 6.5.3 lub Android
 Leica Geosystems lub BYOS (korzystaj z własnego
oprogramowania)
 Szeroki wybór konfiguracji GNSS

POZYSKIWANIE DANYCH
 Zoptymalizowana wydajność GNSS
 gamtec: Połączenie DISTO™ S910 i Zeno 20
likwiduje przerwy w odbiorze sygnału GNSS

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
 Wyjmij z pudełka i ruszaj do pracy
 Intuicyjne oprogramowanie Zeno 20 może być
używane nawet przez osoby niemające nic
wspólnego z GIS czy geodezją - łatwa praca bez
ograniczeń

DANE
 Zeno 20 oferuje bezpośrednią współpracę
z Programem Hexagon Imagery oraz Open
Street Map

POMOC I WSPARCIE
 Korzystaj z globalnego serwisu i wsparcia
technicznego Leica Geosystems bazującego na
320 centrach serwisowych rozmieszczonych
w 97 krajach

OPROGRAMOWANIE
 Intuicyjne oprogramowanie Zeno Mobile lub
w pełni zintegrowane z ArcGIS™ Zeno Field
 Korzystając z Zeno Connect możesz dodać
dowolną aplikację

OPROGRAMOWANIE
Zeno Mobile - łatwa praca bez ograniczeń
 Dzięki łatwemu w obsłudze oprogramowaniu
i intuicyjnemu rozmieszczeniu przycisków, szkolenie
przed rozpoczęciem pracy nie będzie potrzebne.
 Wiele obiektów znajdujących się w jednym miejscu może
zostać pomierzonych za jednym razem.
 Praca z mapą w Zeno Mobile jest tak prosta i intuicyjna,
jak obsługa smartfona.
 Rozpoczęcie pracy po rozpakowaniu urządzenia
umożliwia płynne gromadzenie danych terenowych,
których potrzebujesz.
 Zarządzaj i ulepszaj jakość swoich danych. Tak dokładny
jak tylko potrzebujesz - pomiary z dokładnością
od metra do centymetra.
 Jedno kliknięcie zapewnia dostęp do wysokiej jakości
zobrazowań poprzez Program Hexagon Imagery.
 Zeno Mobile jest oparty na Zeno Office i pracuje,
wykorzystując szerokie możliwości systemów GIS.
 gamtec wspiera gromadzenie i przepływ danych.

Zeno Field
Zeno Mobile
Zeno Connect

(wersja na Android)

Leica Zeno Field oraz Zeno Office
 Leica Zeno Field jest wersją OEM
oprogramowania ArcPad™ i dodatkowo
zapewnia: Rejestrowanie surowych
danych GNSS, łatwą konfigurację GNSS,
zarządzanie dokładnością pomiaru obiektów
i automatyczny przepływ danych pomiędzy
terenem i biurem.
 Leica Zeno Office na ArcGIS™ zapewnia
zestaw narzędzi służących do zarządzania
i automatycznego przetwarzania danych
geodezyjnych i GNSS w ArcGIS™ Desktop.
 Leica Zeno Office jest pakietem
oprogramowania służącym utrzymywaniu,
zarządzaniu i końcowemu przetwarzaniu
danych geodezyjnych, GIS i GNSS.
Korzystaj z automatycznych funkcji importu/
eksportu do wielu formatów, takich jak
ArcGIS™ gdb, shapefile, dxf, dgn oraz dwg.

Zeno Connect - zainstaluj swoje własne oprogramowanie
w Zeno 20
Możesz teraz łatwo zarządzać swoimi danymi
GNSS w dowolny sposób:

Android

Menedżer położenia
Standardowy API
Android.

 System operacyjny do wyboru: WEH 6.5.3
lub Android.

 Położenie i informacje
o satelitach

 Połącz z Zeno Connect.

 Żadnych wdrożeń
 Brak SDK
NMEA na porcie COM

Windows

 Tylko port NMEA jest
używany do wyznaczania
położenia
 Dalsza fukcjonalność
 Dostępny SDK

 Rozpocznij dodawanie swoich ulubionych
aplikacji.

ROZWIĄZANIA
Skutecznie wykonuj wszelkie zadania związane z pomiarami
GIS wybierając rozwiązanie, które najlepiej spełni Twoje
oczekiwania

OS

OS

OS

 Windows Embedded
handheld (WEH) 6.5.3

 Windows Embedded
handheld (WEH) 6.5.3
 Android

 Windows 7 Ultimate

GNSS

GNSS

GNSS

 Wewnętrzny odbiornik GPS:
2-5 m
 GG03: centymetry do poniżej
metra

 centymetry do poniżej 		
metra

 CS25 plus: GPS: 2-5 m
 CS25 plus z GG03: centymetry
do poniżej metra
 GNSS plus: centymetry do poniżej metra

Oprogramowanie terenowe

Oprogramowanie terenowe

Oprogramowanie terenowe

 Zeno Field
 Zeno Connect

 Zeno Field
 Zeno Connect
 Zeno Mobile

 Zeno Field
 Zeno Connect

Oprogramowanie biurowe

Oprogramowanie biurowe

Oprogramowanie biurowe

 Zeno Office

 Zeno Office

 Zeno Office

Usługi

Usługi

Usługi

 Światowy serwis i wsparcie 		
techniczne
 Sieć SmartNet

 Światowy serwis i wsparcie
techniczne
 Sieć SmartNet

 Światowy serwis i wsparcie 		
techniczne
 Sieć SmartNet

ZASTOSOWANIA

SEKTOR
PUBLICZNY
 Administracja 		
centralna
 Administracja 		
lokalna
 Ochrona
środowiska
 Dziedzictwo 		
narodowe
 Kartografia
 Agencje rządowe
 Obronność

ZASOBY
NATURALNE





Rolnictwo
Leśnictwo
Górnictwo
Ropa i gaz

USŁUGI
KOMUNALNE

TRANSPORT
 Drogi
 Kolej
 Lotniska
 Porty

 Woda
 Kanalizacja
 Gaz
 Elektryczność
 Telekomunikacja

Jeśli nanosisz na mapy bieżące położenie obiektów terenowych,
lub gromadzisz dane o nowych obiektach do bazy danych GIS to
Leica Geosystems oferuje odpowiednie rozwiązania do Twojej pracy.
Rozwiązania ułatwiające pozyskiwanie, weryfikację i aktualizację danych
geoprzestrzennych - dokładnie to, czego potrzebujesz.
Więcej niż odbiornik GNSS do GIS.
Od niemal 200 lat Leica Geosystems zmienia świat pomiarów i geodezji,
opracowuje kompletne rozwiązania dla profesjonalistów. Leica Geosystems
jest znana z projektowania produktów klasy premium i innowacyjnych
rozwiązań. Specjaliści w różnych branżach, takich jak lotnictwo, obronność,
ochrona i bezpieczeństwo, budownictwo oraz produkcja ufają produktom
Leica Geosystems. Dzięki dokładnym i precyzyjnym instrumentom,
zaawansowanemu oprogramowaniu i wysokiej jakości usługom, Leica
Geosystems każdego dnia dostarcza wartość specjalistom kształtującym
przyszłość naszego świata.
Leica Geosystems należy do grupy Hexagon (Indeks Nasdaq w Sztokholmie:
HEXA B; hexagon.com). To wiodący globalny dostawca technologii
informacyjnych, które zwiększają dokładność i wydajność realizacji zadań
geoprzestrzennych i prac w przemyśle.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Drukowano w Polsce – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2015.
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Leica Zeno GG03

Leica Zeno 20
More than GPS

ArcPad™ jest zarejestrowanym
znakiem handlowym Instytutu
d/s Badań nad Środowiskiem w
Redlands, USA.

Upgradeable, reliable and accurate GNSS technology
The Leica Zeno GG03 is completely upgradeable;

n The GLONASS option improves satellites tracking in obstructed locations

starting as an L1 only DGPS SmartAntenna up to a

n The L2 option delivers cm accuracy in RTK or post-processed

highly accurate L1/L2 GNSS SmartAntenna. Built on

n High-accuracy, jamming resistant measurement engine, to ensure accurate and reliable

years of knowledge and experience, the GG03

results in the most demanding environments for all in-view satellite tracking

in a GIS database. All GNSS post-processing is automated; GIS and GNSS technologies are

n Seamless and Automated GIS integration
n Quality Control made easy and understandable

seamlessly combined in one easy solution.

Outdoor experience

gamtec

More software

Zeno 20 is tough and built to last.
Lightweight and compact, it fits in
one hand, with the largest, best in
class screen and a dust and water
resistance IP67 rating. An out-of-box
experience, Zeno 20 is ready to work
when you are. Just unpack and go.

Overcome GNSS limitations and
extend productivity. gamtec merges
two great tools, the Zeno 20 and the
DISTO S910, to create a contactless
offset measuring solution, increasing
safety dramatically in the field while
maintaining highest accuracy.

By choosing either Android or
Windows Embedded Handheld
operating systems, users can add
their favourite mobile Apps, such as
the Zeno Mobile, Zeno Field or any
third party software to simplify
workflows and maximise flexibility.

The CS25 GNSS plus packs full GNSS functionality into an

n As handheld: <10 cm accuracy

ergonomic portable device – making it the industry’s

n With external AS10: cm accuracy

most powerful, GNSS handheld. The CS25 GNSS plus

n Access Reference Stations with integrated modem to achieve submeter to cm accuracy

supports two setups, as a handheld with a compact

n Huge data storage space of 128 GB on SSD and up to 2 TB on an optional SD card.

antenna mounted on the CS25 GNSS plus or as a pole
setup with an external GNSS Antenna (Leica AS10).

Leica Zeno Field

Built for the field
Designed for extreme environments –

The ultimate high-accuracy tablet
Datasheet

Unique combination of high-accuracy GNSS and a rugged tablet computer

Leica Zeno GIS series
The Leica Zeno GIS series offers an ideal set of tools for anyone who needs more accurate data

combines a high-performance GNSS SmartAntenna
with complete reliability.

rugged, light-weight, and cable-free.

Leica CS25 GNSS plus

Leica Zeno Field & Office
GIS Software
Datasheet

Upgradeable GNSS /GIS SmartAntenna
Datasheet

n With IP68 the GG03 is built to withstand the most toughest field whilst maintaining
an ergonomic, light-weight and compact design
n Built to operate in extreme temperatures –40 °C to +65 °C

Leica Zeno Field is an OEM version of ArcPad 10 and provides in addition to the well known ArcPad™

n Real-Time differential correction made easy

functionality: GNSS raw data logging, easy handling of GNSS configurations (such as DGPS settings),

n Logging of raw data for post-processing to

feature accuracy management and an automated workflow between the field and office. Together with

increase accuracy

Zeno Office easily manage feature quality over time and benefit from automated import and export

n State-of-the-art field mapping tools

functions to a wide range of different formats such as ArcGIS geodatabase, shapefile, dxf, dgn, and dwg.

n Various field controller supported

n Easily exchangeable all-day-battery

Excellent sunlight readability and ergonomics
The CS25 GNSS plus is equipped with a 7" colour
transflective touchscreen that can be operated by finger
or stylus. The display has been designed for optimal

n Fully rugged (IP65), and large screen for comfortable viewing
n Hot swappable battery for continuous use
n Best mobility, as no poles are required to achieve dm–cm accuracy

viewing, to be sunlight readable and backlit for darker
conditions.

Znak wodny ESRI jest własnością
ESRI Inc, USA.
Inne znaki i nazwy handlowe są
należą do odpowiednich
właścicieli.

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6B,
01-756 Warszawa
Tel.: +48 22 350 59 00
Fax: +48 22 350 59 01
www.leica-geosystems.pl

Leica Zeno 20
Dane techniczne

Leica Zeno Office
Designed for versatile use
Choose the field computer, the field software and
the setup (pole or backpack) to suit your workflow
and budget.

Leica Zeno Office on ArcGIS™ provides a set of tools for managing and processing GNSS and
n Ready-to-use with Leica Zeno Field and Leica MobileMatriX
n Various Leica Geosystems handhelds and tablet computers supported,
such as Leica Zeno 5, Zeno 10 & Zeno 15, and the Leica CS25
n Use Leica Zeno Connect to embed custom applications

surveying data within ArcGIS Desktop, all from directly within your familiar environment. Leica
Zeno Office is a software package to maintain, manage and post-process GIS, GNSS and surveying
data. With Leica Zeno GIS you get much more done in a busy day and have full trust in the
accuracy of your GNSS data.

n Automated field-office workflows: EasyIn and
EasyOut
n Store detailed GNSS quality information in a
GIS database
n Integration of surveying measurements in a

Full Windows® 7 environment
CS25 GNSS plus includes the latest wireless communication technology, allowing GNSS-supported mapping
applications with direct access to the office.

n Integrated high-speed communication standards
(GSM/UMTS, Wi-Fi and Bluetooth®)
n Windows® 7 Ultimate OS allowing simple and familiar use

GIS database

Leica Zeno GG03
Dane techniczne

Leica Zeno
Oprogramowanie
Dane techniczne

Leica CS25
GNSS
Dane techniczne

