Leica iCON builder 60
Informacje o produkcie
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Dzięki Leica iCON builder 60 profesjonalnie
wytyczysz obiekty na placu budowy.
Dokładny tachimetr manualny i intuicyjny interfejs
użytkownika to doskonale połączenie do realizacji
każdego zadania w terenie.
 Wiodące oprogramowanie do tyczenia
 Najlepsza w swojej klasie technologia pomiarowa
 Szybki zwrot z inwestycji

Pomiary na dowolną
powierzchnię do 500 m

Najlepszy w swojej klasie
laser z technologią PinPoint

Czujnik światła
automatycznie kontroluje
podświetlenie ekranu/
przycisków
Baterie Li-Ion umożliwiające
długą pracę
Diody tyczenia EGL
naprowadzą tyczkowego
na cel

Obsługa
pamięci
USB i
kart SD

Kolorowy ekran dotykowy 3,5"
Zainstalowane
oprogramowanie iCONstruct

Głośnik
emitujący
komunikaty
dźwiękowe

Leica iCON builder 60
Jeden instrument do wielu zadań
Zastosowania

 W
ytyczanie linii stóp i

 W
ytyczanie punktów

 K
ontrola odległości,

 P
odświetlenie przycisków

 K
olorowy ekran dotykowy

 L
aser PinPoint R500

 G
raficzny widok mapy do

 D
ynamiczne wyświetlanie

 Ł
atwy import danych ASCII

szalunków pod fundamenty

wstawiania rur i innych wycięć
przed wylaniem betonu

powierzchni lub objętości
betonu, czy też kamieni
gipsowych

Sprzęt

umożliwia pracę przy słabym
świetle

umożliwiający najlepszą
czytelność danych

zapewniający najwyższą
dokładność pomiarów

Oprogramowanie

szybkiej nawigacji i wyboru
punktów/linii

mapy zgodnie z ruchem lunety
i tyczki oraz widok obszaru
tyczonego do szybkiego
wydawania poleceń w lewo/
prawo, do przodu/tyłu

lub DXF i praca z mapy

 W
szystkie informacje o

statusie wyświetlane na
ekranie

Wszechstronność

 i
CON builder 60 może być

obsługiwany przez jedną
osobę podczas kontroli,
pomiaru czołówek, prześwitów
lub pionowości elementów

Pryzmat Leica TrueZero
Mini pryzmat ze stałą zero.
Identyczne wyniki podczas
pomiaru do powierzchni, folii
odblaskowej lub na pryzmat.

 K
orzystaj z większego ekranu

dzięki możliwości podłączenia
tabletu przez wewnętrzny
Bluetooth (zasięg do 50 m)

Leica iCON CC80
Wytrzymały, bardzo
lekki tablet z wielodotykowym ekranem i
szerokimi możliwościami łączności.

Leica iCON CC66
Wytrzymały tablet
z rozbudowanymi
funkcjami i
możliwościami
komunikacji.
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Specyfikacje techniczne iCON builder 60
Pomiar kąta (Hz, V)

Zainstalowane oprogramowanie Leica iCONstruct

Funkcje iCON builder 60

Aplikacje iCON: Inwentaryzacja, Tyczenie

Zestaw startowy

punktów, Ustawienie stanowiska

Dokładność 1)

2" (6cc) / 5" (15cc) / 9" (27cc)

Metoda odczytu

Absolutna, ciągła, dwupunktowa

Dokładność wyświetlania

1" (0,1cc)

względem linii odniesienia, Ustawienie

Kompensator

Kompensacja czteroosiowa

stanowiska nad dowolnym punktem,
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Dokładność ustawienia kompensatora 0,5"/1,5"/2"

Przeniesienie wysokości, Kalibracja w

Pomiar odległości (na pryzmaty)

terenie, Ustawienia

Zasięg 2)

Dodatkowe funkcje

Pryzmat okrągły (GPR1)

3500 m

 ini pryzmat (CRP111, GMP101)
M

2000 m

Folia odblaskowa (60 mm x 60 mm)

250 m

Dokładność 3) 4) / Czas pomiaru
Standardowy:

1,0 mm + 1,5 ppm

Śledzenie:

3,0 mm + 1,5 ppm

Zawartość zestawu
iCON builder 60, spodarka, mini pryzmat
ze stałą zero (“TrueZero”), tyczka do mini
reflektora, ładowarka, 2× baterie Li-Ion,
pamięć USB 1 GB, kabel USB do
mini-USB, oprogramowanie startowe
iCONstruct, dokumentacja, walizka
transportowa

Pomiar odległości (na dowolną powierzchnię) 7)
Zasięg 5)
PinPoint R500

>500 m

Dokładność 3) / Czas pomiaru

2 mm + 2 ppm / zwykle 3s.

Rozmiar plamki lasera

Przy 30 m: około 7 x 10 mm
Przy 50 m: około 8 x 20 mm

Najkrótsza mierzona odległość

1,5 m

iCON build, iCON build plus, aplikacje
iCON “Szkicownik”, “Objętości”, “Tyczenie
punktów”, “Tyczenie linii”, “Wykop i
nasyp”, “Pomiary drogowe”, “Skarpy”,
“Kontrola”, opcja pomiaru bezreflektorowego do 500 m

Pamięć / komunikacja
Pamięć wewnętrzna

1 GB, > 50000 punktów

Pamięć USB

1 GB

Karta SD

8 GB

Porty

– Szeregowy (szybkość do 115’200)
– USB typu A oraz mini B,
– Bluetooth®, klasa 1
– Bluetooth® >1000 m (z TCPS29-S)

Formaty danych

TXT/CSV (ASCII), DXF, HeXML, TRM, GEO, LIN

Diody tyczenia (EGL)
Zasięg roboczy
(przeciętne warunki atmosferyczne)

5 m – 150 m

Dokładność wyznaczania pozycji

5 cm na 100 m

Luneta
Powiększenie

30 x

Zdolność rozdzielcza

3"

Pole widzenia

1° 30'
2,7 m na 100 m

Zasięg ogniskowania

Od 1,7 m do nieskończoności

Klawiatura i ekran
Ekran

Klawiatura

Kolorowy i dotykowy ekran o wysokiej
rozdzielczości, 65000 kolorów, wyświetlanie
grafiki, pełny VGA, podświetlanie, 10
poziomów jasności
22 przyciski (4 funkcyjne, 12 alfanumeryczne),
podświetlenie

System operacyjny i procesor
System operacyjny

Windows CE 6.0

Procesor

Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core

Pionownik laserowy
Typ

Plamka lasera

Dokładność centrowania

1,5 mm z wysokości instrumentu 1,5 m

Bateria wewnętrzna
Typ

Litowo-jonowa

Czas pracy 6)

około 6-8 godzin

Waga
Tachimetr z baterią GEB222 i
spodarką

5,8 kg

Środowisko pracy
Zakres temperatur (praca)

–20° C do +50° C

Pył / woda (IEC 60529) / wilgotność

IP55 / 95%, bez kondensacji

Leica iCON gps 60
Wszechstronny
odbiornik
SmartAntenna do
pomiarów pozycji.

Leica Builder
Intuicyjny, wydajny i
możliwy do rozbudowy
tachimetr do realizacji
podstawowych zadań
na budowie.

Legenda:
1
Odchylenie standardowe ISO 17123-3.
2
Całkowite zachmurzenie, bez zamglenia, widoczność około 40 km, bez
drgań rozgrzanego powietrza.
3
Odchylenie standardowe ISO 17123-4.
4
Pomiar na pryzmat okrągły GPR1.
5
W optymalnych warunkach na szarą kartę Kodak (refleksywność 90%).
Maksymalny zasięg zmienia się zależnie od warunków atmosferycznych,
poziomu odbijania promieni lasera przez cel i struktury powierzchni.
6
Pojedynczy pomiar co 30 sekund w temp. 25° C. Czas pracy na bateriach
może być krótszy jeśli baterie nie są nowe.
7
Czas pomiaru bezreflektorowego może się zmieniać zależnie od rodzaju
mierzonego obiektu, geometrii pomiaru i warunków środowiskowych.

iCON robot 60
Zaawansowany
tachimetr
wyposażony w
serwomotory i
oprogramowanie
iCON.

intelligent

C On s t r u c t i o n

Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Zawsze, gdy budujesz drogi, mosty, tunele lub budynki – instrumenty z serii iCON
ułatwią Ci realizacje zlecenia. Leica iCON to coś więcej niż nowa linia produktów
lub pakiet oprogramowania; iCON to platforma rozwiązań, która zwiększy wydajność i dochodowość Twojej firmy przez usprawnienie realizacji codziennych zadań
na placu budowy.
Dzięki zrozumieniu budownictwa stworzyliśmy znakomite rozwiązania:
 Elastyczne w konfiguracji
 Kompletne
 Łatwe w obsłudze
 Wydajne
When it has to be right.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Drukowano w Polsce – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2014.
828366pl - 05.15 – INT

New

Leica iCON robot 60
Product information

Leica Rugby 810, 820, 830 & 840
The toughest construction
lasers on site

Leica iCON build
Custom-built solutions for
building construction

Features
Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Whether you construct buildings, roads, bridges or tunnels, you benefit from
intelligent CONstruction. Leica iCON is more than a new product line or software
intelligent
C On s t r u c t i o n

package, it enables you to enhance your performance, and increase your
profitability through perfecting your construction workflow.
Understanding construction demands outstanding solutions:
 Custom-built
 Complete
 Straightforward
 High performance
When it has to be right.
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Leica iCON
CC55
Lightweight,
handy PDA
for easy and
efficient field
work.

Leica iCON
gps 60
Versatile
SmartAntenna
for multi-purpose
positioning
tasks.

Leica iCON robot 60 perfects one-person
construction layout and 3D machine
control.
Its high performance tracking, innovative lock
& find mechanisms and software that is
tailored per work step, make it the ideal
partner on site.
The powerful iCONstruct field software used as
remote control optimises the functionality.
llec
nte tu

*I

Leica Builder
Intuitive, powerful
and scalable manual
total station series
for routine
construction tasks
on site.

Protected

By

*

Leica iCON
CC65/66
Rugged, mobile
tablet PC with
enhanced
connectivity and
functionality.

Leica iCON
builder 60
The intuitive user
interface paired
with the highest
quality manual
total station
perfects any job.

al *

Leica MPR122,
360° prism
Highly accurate
target, suitable
for machine
control.

CRP pole
Flip pole to get
best prism
position

y*

The Bluetooth® word mark and
logos are owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such
marks by Leica Geosystems AG is
under license. Other trademarks
and trade names are those of
their respective owners.

Propert

Nazwa oraz logo Bluetooth® są
własnością Bluetooth SIG, Inc. i
każde użycie tych znaków przez
Leica Geosystems jest objęte
licencją. Pozostałe znaki i
nazwy handlowe należą do ich
odpowiednich właścicieli.

intelligent
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Protected

 Setup Pilot – world’s first fully automatic
setup measurement method
 Cube Search – boosts prism search to a
maximum
 Target Snap – ignores other prisms, just
locks to yours
 ATACK support for PaveSmart 3D

Propert

Electronic Guide Light (EGL)
steers rod-man to line of sight

Long-range Bluetooth
communication >350 m / 1.100 ft
Power Search up to
300 m / 1.000 ft

USB memory
stick and
SD card
support

Automatic Target Recognition
(ATR) > 600m / 2.000 ft

Extra lock mode for distances
< 30 m / 100 ft

Speaker for
sound
notification

PinPoint measurements to
any surface up to 1.000m /
3.280 ft

3.5” coloured touch screen with
ambient light sensor (ALS)

Button
illumination

iCONstruct software onboard

Illustrations, descriptions and technical data are not binding.
All rights reserved.
Printed in Switzerland – Copyright Leica Geosystems AG,
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www.leica-geosystems.com

Leica iCON build
Broszura

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 Builder
Broszura

Leica Rugby 800
Broszura
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