
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GM-50 
Geodetická Totální Stanice 

 

Vysoká kvalita – vysoká návratnost 
investice 
▪ Stavební a měřičský aplikační software 
▪ Rychlá, přesná a výkonná 
▪ 500 m bezhranolové měření 
▪ Voděodolný design 
▪ Velká spolehlivá vnitřní paměť 



 

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

MODEL GM-52 GM-55 
DALEKOHLED  
Rozlišovací schopnost 2.5″ 

Zvětšení 30x 

Délka 171 mm 

Průměr objektivu 45 mm (48 mm EDM) 

Obraz Vzpřímený 

Hledáček 1°30' (26 m/1000 m) 

Minimální zaostření 1.3 m 

Osvětlení nitkového kříže 5 stupňů osvětlení 

ÚHLOVÉ MĚŘENÍ  
Zobrazovací schopnost 1″ / 5″ (0.0002/0.001gon, 0.005/0.02mil) 

Úhlová přesnost 2″ 5″ 

IACS (Independent Angle Calibration System) ano 

Dvouosý kompenzátor Pracovní rozsah: ±6' 

MĚŘENÍ DÉLEK  

Dosah měření Bezhranol 0.3 až 500 m 

 Odrazné štítky RS90N-K: 1.3 až 500 m 
  RS50N-K: 1.3 až 300 m 
  RS10N-K: 1.3 až 100 m 

 Mini hranol 1.3 až 500 m 

 Hranol 1.3 až 4000 m 

Minimální rozlišení Přesný: 0.0001 m 
 Rychlý: 0.001 m 
 Tracking: 0.01 m 

Přesnost měření Bezhranolově (2 + 2ppm x D) mm 
D=délka měřená v mm Odrazné štítky (2 + 2ppm x D) mm 

 Hranol (1.5 + 2ppm x D) mm 

Doba měření Přesný: 0.9s (inicializační 1.5s) 

 Rychlý: 0.6s (inicializační 1.3s) 

 Tracking: 0.4s (inicializační 1.3s) 

OS, ROZHRANÍ A SPRÁVA DAT  

Operační systém Linux 

Obrazovka / klávesnice LCD, 192 x 80 bodů, podsvícení, 
 úprava kontrastu, alfanumerická klávesnice, 

28 kláves s podsvícením 

Umístění displeje  V jedné poloze 

Uložiště  Vnitřní paměť Přibližně 50 000 bodů 

 Vyjímatelná paměť USB flash paměť (max. 32 GB) 

Rozhraní  Sériový port RS-232C, USB 2.0 (typ A) 

 Bluetooth modem 
(volitelně) 

Bluetooth® třída 1.5, pracovní dosah: až 10 m 

HLAVNÍ  
Laserová stopa Koaxiální červený EDM paprsek 

Libela Grafická 6' (vnitřní kruh) 

 Krabicová 10' / 2 mm 

Centrace laserová  Červený paprsek (635 nm ± 10 nm), přesnost 
paprsku: ˂1.0 mm@1.3 m, třída 2 

Odolnost proti vodě a prachu IP66 

Pracovní teplota -20°C až +60°C 

Rozměry s držadlem (š x h x v mm) 183 x 181 x 348 183 x 174 x 348 

Hmotnost s baterií a třínožkou 5.1 Kg 

NAPÁJENÍ  
Baterie  Li-Ion dobíjecí baterie BDC46C 

Provozní doba  Přibližně 15 hodin (20°C) 

PROGRAMY  
Přístroj  • Nepřístupná výška • 3D souřadnicové 

měření • Protínání • Vytyčování • Topo 
měření • Odsazení • Nepřístupná přímka • 
Plocha • Komunikace • Ortogonální měření 

Rychlá a výkonná bezhranolová 
EDM jednotka 

▪ Rychlé a přesné určení bodu pomocí 
technologie fázového posunu. 

▪ Rychlé měření vzdálenosti od 0.9s bez 
ohledu na povrch objektu. 

▪ Minimální vzdálenost pouze 30 cm. 

▪ Přesné cílení s dobře viditelnou laserovou 
stopou. 

▪ Užší EDM paprsek pro minimalizaci chyb 
při měření délek skrze překážky. 

▪ Spolehlivé měření i při ostrých úhlech. 

▪ Zajišťuje přesné měření na odrazné štítky. 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ 
• GM-50 totální stanice 

• Baterie (BDC46C) 

• Nabíječka (CDC68) 

• Napájecí kabel 

• Krytka objektivu 

• Sluneční clona 

• Sada nástrojů v obalu 

• Čistící hadřík 

• Uživatelský manuál 

• Transportní kufr 

• Popruhy ke kufru 

Ultra-tenký EDM paprsek měří přesně na zdi, 
rohy, poklopy šachet, dráty nadzemního 
vedení a větve stromů. 

Japonská kvalita 

Provádíme náročné testy abychom zajistili 
dlouhodobý provoz i v těch nejnáročnějších 
přírodních podmínkách. 
GM série totálních stanic jsou důkladně 
kontrolovány ve zkušebních komorách na 
odolnost proti prachu a vodě. 
Navíc úspěšné splnění různých testů proti 
vibracím, pádu, teplotám a vlhkosti 
vedlo k dosažení těch nejlepších 
environmentálních specifikací. Vaši 
spokojenost s kvalitou produktů řady GM 
zajišťuje zkouška přesnosti měření 
vzdálenosti na základně, výškové nastavení 
a test přesnosti úhlu pomocí kolimátoru. 
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