
Zoom90 
Serie

Minimaliseer de tijd van een meting aanzienlijk 
en verhoog uw prestaties en nauwkeurigheid 
maximaal.

Zoom90 is het ultieme eenmanssysteem met 
aanzienlijk verbeterde automatiseringspres-
taties, uitgebreide reflectorloze meetmoge-
lijkheden, ongeëvenaarde Scout-Track-Aim 

(STReAM360) functionaliteit gecombineerd 
met accXXess EDM technologie en Windows® 
CE open connectiviteit.

Dankzij de naadloze sensor fusie is de Zoom90 
de ultieme oplossing.
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Robotic Total Station



VOLLEDIG ROBOTIC

GeoTRAil: Ondersteuning van deze nieuwe veld 
software functionaliteit stelt de Zoom90 in staat 
uw prisma te vinden op basis van de GNSS positie 
die wordt gebruikt van uw veldboek. Dankzij de 
naadloze integratie in verschillende veld software 
oplossingen is het eenvoudig en gemakkelijk te 
gebruiken.

Scout: Naast GeoTRAil bevat de Zoom90 de Scout 
technologie waarbij een verticale laser wordt 
uitgezonden door het roterende instrument. Zodra 
reflecties van een prisma worden ontvangen, richt 
de Zoom90 nauwkeurig naar dit prisma.
De unieke Scout technologie van de Zoom90 
biedt de grootste flexibiliteit. Zowel binnen als 
buiten op de werklocatie, verhoogt de Zoom90 
uw prestaties omdat hij eenvoudig uw prisma 
vindt met een enkele druk op de knop. Er is geen 
behoefte aan coördinatentransformaties of dure 
stroomverbruikers en zware speciale prisma’s. 
Zoom90 houdt de stok licht - handig om de hele 
dag door mee te nemen! De combinatie van 
GeoTRAil en Scout is uniek voor de Zoom90 en 
biedt maximale flexibiliteit in het veld.

TRack: Een andere functie van de STReAM360 
is de tracking functionaliteit; de Zoom90 volgt 
continu de prisma. Eenmaal gelocked, blijft het 
instrument nauwkeurig gericht, zelfs op snel 
bewegende doelen.

AiM: De Zoom90 richt nauwkeurig op elke prisma, 
zonder dat u door de telescoop hoeft te kijken. 
Zeer betrouwbare metingen, worden automatisch 
uitgevoerd en zijn consequent herhaalbaar.

Works when you do

Ultieme technologie

X-MOTION™ HYBRID DRIVES

De GeoMax Zoom90 bevat zeer in-
novatieve X-motion servo motoren, 
die automatiseringsprestaties be-
vorderen in vergelijking met con-
ventionele motoren. Het volgt uw 
prisma met 90 km / u op 100 m 
afstand.



EDM TECHNOLOGIE

GeoMax’s accXXess EDM technologie in de Zoom90 
biedt toonaangevende reflectorloze metingen tot 
1.000 meter.

De extra kleine laser bundel en de geavanceerde 
signaal verwerkingstechnologie zorgen voor de 
hoogste nauwkeurigheid, ongeacht de afstand of 
omstandigheden.

NAVLIGHT

De GeoMax Zoom90 voldoet aan 
al uw communicatie behoeften. 
Gebruik de ingebouwde Bluetooth® 
voor gegevensoverdracht op 
medium-range of de long-range 
Bluetooth® voor de beste prestaties 
over lange afstanden. Hoe dan ook, 
het is ideaal voor eenmans robotic 
systeem.

Combineer uw favoriete software 
en veldboek om taken op afstand 
uit te voeren met verhoogde 
productiviteit. Met het Windows® CE 
besturingssysteem geïnstalleerd 
op Zoom90 kunt u verschillende 
krachtige veld softwarepakketten 
uitvoeren. Dit geeft u de vrijheid 
om de software te kiezen die het 
beste bij u past.

VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT

Ultiem 
prestatievermogen

De NavLight die standaard in 
de telescoop is ingebouwd, 
is een efficiënte hulp bij het 
uitlijnen en helpt het werk te 
versnellen tijdens het vertrek.

De knipperende rode en gele lichten leiden u snel 
en precies naar de vizierlijn. 

X-PAD SOFTWARE

X-PAD ULTIMATE is de speciale GeoMax 
veldsoftware en is beschikbaar in twee op maat 
gemaakte versies: 
• X-PAD ULTIMATE SURVEY voor landmeters
• X-PAD ULTIMATE BUILD voor bouwprofessionals 

die op Android besturingssystemen draaien. 

Dankzij de nauwe samenwerking met belangrijke 
gebruikers over de hele wereld, wordt X-PAD 
ULTIMATE continu up-to-date gehouden en 
overtuigt door zijn perfecte balans tussen duidelijke 
structuur, ongecompliceerde workflows en hoge 
functionaliteit.

Het GeoMax software aanbod wordt aangevuld 
door X-PAD FUSION, een volledig functionele 
kantoor software die zelfs automatische point-
Cloud registraties bevat.

Net zoals de veldsoftware is X-PAD FUSION 
veelzijdig en flexibel genoeg om gegevens van niet 
alleen GeoMax, maar ook bronnen van derden, 
zoals drones in één database samen te voegen 
waardoor tijdrovende dataconversies en risico’s 
van gegevensverlies worden geëlimineerd.
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Hoek Metingen

Nauwkeurigheid 1” (0,3 mgon), 2” (0,6 mgon),  
5” (1,5 mgon) 

Resolutie 0,1” (0,1 mgon) 
Methode Absoluut, continu, diametraal

Compensator Quadruple (4)- assig

NavLight™ - Guidelight

Bereik 5 m tot 150 m

Nauwkeurigheid 5 cm op 100 m

Fysieke specificaties

Gewicht 5.0 - 5.3 kg (zonder batterij en 
stelschroevenblok)

Gebruik- / opslag 
temperatuur

-20° C tot 50° C / -40° C tot 70° C

Beschermings klasse IP55 stof- en waterdicht

Vochtigheid 95%, niet-condenserend

Kijker

Vergroting 30x

Afstandsmetingen - Prisma

Afstand / Nauwkeurig-
heid / Tijd

Standaard mode:
3500 m/1 mm + 1.5 ppm/typ. 0,8 sec*
Lange mode:
>10,000 m / 5 mm+2 ppm / typ. 2.5 sec

Motorisering

Technologie Servo aandrijvingen

GeoTRAil - GNSS gebaseerd op prisma zoeken
Snelheid 100 g/sec
Scout - Zoeken naar prisma’s
Bereik 300 m met een rond prisma

TRack - Automatisch prisma volgen

Bereik 800 m met een rond prisma

Max. snelheid 90 km/h op 100m

AiM - Automatic prism fine aiming

Bereik 1.000 m met ronde prisma

Hz/V nauwkeurigheid 1” 

Techniek Afbeelding verwerken

Interface

Toetsenbord Volledig alfanumeriek; 35 toetsen; 
verlicht (2e optie)

Beeldscherm Volledige VGA 640 x 480 
kleuren en aanraking met LED-
achtergrondverlichting

Data opslag 1 GB intern geheugen; verwijderbare 
SD-kaart en USB-stick 

Poorten Serial; USB; interne Bluetooth®; lange 
afstand Bluetooth-handle en externe 
voeding

Besturingssysteem Microsoft® Windows® CE 6.0

Stroomvoorziening

Interne batterij Verwisselbare Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V

Werktijd 7-10 h***

Schietlood

Type Laserpunt, instelbare helderheid

Nauwkeurigheid 1,5 mm op 1,5 m instrumenthoogte

* Snelle mode;  
** > 500 m: 4 mm + 2 ppm;
*** Enkele meting om de 30 seconden bij 25° C. Batterijduur kan korter zijn, 
afhankelijk van de omstandigheden.

 Afstandsmeter (reflectormodus)  :  Laser klasse 1 in overeenstemming 
met IEC 60825-1 resp. EN 60825-1; Laser Schietlood: Laserklasse 
2 volgens IEC 60825-1 resp. EN 60825-1;  Afstandsmeter (modus 
reflectorloos) : Laserklasse 3R volgens IEC 60825-1 resp. EN 60825-1.

0818 - 902625 nl  Copyright GeoMax AG. 

Illustraties, kleuren, productaanbiedingen, 
beschrijvingen en technische specificaties zijn 
niet bindend en kunnen zonder kennisgeving 
worden gewijzigd. 
 
Alle merknamen en handelsmerken zijn 
eigendom van hun resp. eigenaren 

De volledig 
uitgeruste Zoom90 
is ongeëvenaard 
en de prestaties 
overtreffen uw 
verwachtingen.

Afstandsmetingen - Reflectorloos

Bereik accXess5 / accXXess10
500 m / 1000 m

Nauwkeurigheid 2 mm + 2 ppm**

Tijd Typ. 3 sec

Laserbundel 8x20 mm op 50 m


