OS
Ürün Adı
Ulusal Arazi Araştırma Enstitüsü Kaydı
Optik
Büyütme/Ayrıştırma
Diğer

OS-203
Seviye 2 Total Station

Standart Aksesuarlar
OS-200 cihazı
Pil (BDC72)
● Şarj cihazı (CDC77)
● Şarj kablosu(EDC113)
● Lens kapağı
● Lens siperliği
● Taşıma Çantası
● Hassas tornavida
● Lens fırçası
● Ayar pimi x 2
● Silme bezi
● Kullanma kılavuzu
● USB bellek (kullanım
kılavuzu)
● Lazer uyarı işareti
● Saklama kılıfı
● Sırt çantası

OS-205 / 205F

30x / 2.5"

Tam uzunluk: 171 mm, nesnenin etkin çapı: 45 mm (EDM bölümü: 48 mm), görüntü: dik görüntü, görüş alanı 1 ° 30 '(26 m /
1.000 m), en kısa odak mesafesi: 1,3 m, parlaklık ayarı: 5 ayar

Açı Ölçümü
Minimum

Doğruluk

OS

SPECIFICATIONS

1" / 5"
3"

2 eksenli otomatik düzeltme mekanizması / kolimasyon düzeltme

●

Mesafe Ölçümü

2 eksenli eğim sensörü, düzeltme aralığı ± 6 '/ düzeltmeli / düzeltmesiz

●

Lazer çıkışı

Prizmasız : Sınıf 3
Yansıtıcı bir levha / yansıtıcı prizma kullanırken: Sınıf 1'e eşdeğerdir.

Ölçülebilir mesafe
(Normal hava
koşulları )
Minimum ekran

P r i z m a s ı z *4

Y a n s ı t ı c ı / k a ğ ı t / L e v h a *6 *7

Prizma Türü
Prizma tipi 2

(2 + 2ppm x D) mm*9
(2 + 2ppm x D) mm
(1.5 + 2ppm x D) mm
0,9 saniye (ilk 1,5 saniye veya daha az)
0,6 saniye (ilk 1,3 saniye veya daha azı)
0,4 saniye (ilk 1,3 saniye veya daha az)
Windows Embedded Compact7

(teleskopik uzak-Q şeffaf ayna, T-F-C-T-Pacaneral-sıvı kristaldir)
Arka ışığın her iki tarafında kontrast ayarlama işlevi mevcuttur.

Tuş Takımı

Arayüz
Kablosuz Bluetooth
G ö s t e r g e ı ş ı ğ ı *13
lazer işaretleyici *13
Takvim saati işlevi
Seviye algılama işlevi
Merkezcil cihaz

Onboard Station

0.3-800m (hava koşulları iyi olduğunda * 5: 1.000m)
RS90N-K: 1.3 ～ 500m、RS50N-K: 1.3 ～ 300m 、RS10N-K: 1.3 ～ 100m
1.3 ～ 500m
1.3 ～ 5,000m（Hava koşulları iyi olduğunda *5 : 6,000m）
Hassas ölçüm / Yüksek hız ölçümü: 0.0001m / 0.001m (seçilebilir)
İzleme ölçümü / Yol yüzeyi ölçümü: 0,001 m / 0,01 m (seçilebilir))

Doğruluk (hassas ölçüm)*3 *8 p r i z m a s ı z *4
Yansıtıcı bir levha kullanırken *6
prizmalı*10
Hassas ölçüm
Mesafe ölçüm süresi*5*11
Yüksek hızlı ölçüm
İzleme ölçümü
OS / çalıştırma / veri kayıt / iletişim
işletim sistemi
Kontrol Paneli
Ekran

Tetik tuşu
Veri depolama

OS-200 SERİSİ

5" / 10"
5"

Aydınlatmalı 29 tuş
Yan plakada mevcut
1 GB (program alanı dahil)
USB flash bellek
RS-232C standardıyla uyumlu, USB2.0 (Tip A / mini B)

Dahili bellek
Desteklenen harici bellek

Sınıf 1, maksimum iletişim mesafesi: Yaklaşık 10m*12

LED (kırmızı 626 nm / yeşil 524 nm), görünür mesafe: 1,3 -150
m, merkezi alan görünür genişlik: 4 '(0,12 m / 100 m)
ON / OFF (Seçilebilir)
Takvim (yıl / ay / gün), saat (saat / dakika / saniye)
6ʼ / iç çemberde
Elektronik baloncuk (grafik)
Dairesel kabarcık (tesviye tabanı)
10' / 2mm
Normal görüntü, büyütme 3x, en kısa odaklama mesafesi 0,3 m (alt plakadan)
Merkezcil teleskop
Lazer sınıfı :2, ışın doğruluğu: 1,0 mm veya daha az (tripod yüksekliği: 1,3 m),
Lazer (isteğe bağlı)
Parlaklık ayar fonksiyonu ile spot çapı 3 mm veya daha az

Tesviye tablası
Toz-su geçirmezlik standardı / Çalışma sıcaklığı aralığı
Boyutları
Alet yüksekliği

Ağırlık(tesviye tablası ve batarya dahil)
Güç kaynağı
Batarya
BDC72
Sürekli kullanım süresi（20℃）BDC72

Çıkarılabilir
Çıkarılabilir / merkezleme tipi
IP65 (JIS C 0920:2003 Uyumlu) / -20 ～ +60ºC
191x190x348mm
192,5 mm (tesviye tablası yüzeyinden)
236mm + 5 / -3mm (çıkarılabilir : tesviye tablasının altından,
merkezleme: tripod yüzeyinden)

Yaklaşık olarak : 5,7 kg (çıkarılabilir) / 5,8 kg (merkezleme tipi)

* 1 JIS B 7912-3: 2006 ve JSIMA 101: 2016 Uygulanabilir Kategori B ile uyumludur. * 2 JIS C 6802: 2014 ile uyumludur. * 3 Normal hava koşulları: Pus hafif, görüş
mesafesi yaklaşık 20 km* 4 Prizmasız mesafe ölçümünün ölçülebilir aralığı ve ölçüm doğruluğu, KODAK Gri Kartın beyaz yüzeyi (yansıtma oranı% 90), ölçülen görüntü
aydınlatması 800 m'den az bir mesafede 5.000 lx veya daha az olduğunda ve ölçülen görüntü aydınlatması 800 m veya daha fazla 500 lx'tir. Prizmasız ölçüm için
ölçülebilir aralık, doğruluk ve mesafe ölçüm süresi, ölçülecek nesnenin malzemesine, yansımasına ve çevre koşullarına bağlı olarak değişir. * 5 Hava koşulları iyi
olduğunda: Pus yok, görüş mesafesi yaklaşık 40km, bulutlu. * 6 Değişen ışık yansıtıcı tabakaya 30 ° yukarı, aşağı, sola ve sağa çarpmalıdır. * 7 Yansıtıcı tabakanın
ölçülebilir mesafesi +50 ila + 60 ° C sıcaklıklarda değişir (RS90N-K: 1,3 ila 300 m, RS50N-K: 1,3 ila 180 m, RS10N-K: 1,3 ila 60 m). * 8 JIS B 7912-4: 2006 ve JSIMA
102: 2006 Uygulanabilir Kategori A ile uyumludur. * 9 Ölçüm mesafesi: 0,3 ila 200 m * 10 Sabit 0 olan bir prizma kullanırken, 10 m veya daha azını ölçerken * 11
Hava koşullarının iyi olduğu en kısa ölçüm süresi, EDM eko modu kapalıyken düzeltme yapılmaz, eğik mesafe ve diyafram açıklığı uygundur. * 12 İletişim cihazlarının
yakınında hiçbir engel yoktur. Yakınlarda seyahat eden araçların oluşturduğu gürültünün etkisi veya iletişim kesintisi olmamalıdır. Ayrıca, havanın yağmurlu olduğu
zamanlar hariçtir. * 13 Kılavuz ışığı ve lazer işaretçi aynı anda çalışmaz.

TOPCON SOKKIA WEB SAYFASI AÇILDI！

SİZİN GİBİ PROFESYONELLERİN
İHTİYAÇLARINA YANIT VERMEK İÇİN

Lityum iyon batarya
Yaklaşık 20 saat (her 30 saniyede bir hassas tek ölçüm)

■ Yeni tasarlanmış yüksek kaliteli EDM
■ Entegre 3 yazılım arasından istediğinizi seçin
■ Dokunarak mesafe ölçümüne izin veren tetik anahtarı ile
donatılmıştır.
3次元マシンコントロールシステム3D-MC
■ Hareketin yönünü gösteren kılavuz ışık
■ Tesviye tablası (OS-205)

YERLEŞİK 3 AYRI YAZILIM

● Windows®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markasıdır.
● Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

ー İnşaatın geleceği buradaー
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● Katalogdaki diğer ürün adları, her şirketin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
● Katalogda listelenen ürünlerin teknik özellikleri ve görünümü iyileştirme amacıyla önceden haber

測量基本 CE

verilmeksizin değiştirilebilir.
● Katalog ve gerçek ürünün renkleri çekim ve baskı nedeniyle biraz farklı olabilir.

Civil Engineer Basic CE

● Dikkat !: Doğru ve güvenli kullanımı sağlamak için, kullanmadan önce "Kullanım Kılavuzunu"
dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

Topcon Yetkili Satıcınız:

MAGNET Field

3Dテクノロジーを用いた計測
及び誘導システム

登録番号：KT-170034-VE
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リモートコントロールシステムを
用いた効率的測量システム
登録番号：KT-100028-VE

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok yönlü yazılımıyla, temelden uygulamaya kadar sahadaki her
türlü işi destekler.
KA 2-2

ÖLÇÜM

KE 2-2

Sınır / Parsel Ölçümleri

Arazi hesaplamalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.
Ayrıca, "MAGNET Field", gözlem noktaları arasında bağlantılar
oluştururken radyasyon gözlemi yapmanıza izin verir ve sınır
ölçümleriniz için idealdir.

"Civil Engineering Basic CE" fore kurulum işlevini
kullanırsanız, girilen standart kesit verileriyle kurulumunuzu
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Anlık Durum Ölçümü

KA 2-1
No.10

Referans Noktası Ölçümü

Kamusal ölçümlere istinaden traverse ölçüm yapmak
mümkündür.
"Surveying Basic CE" içinde kurulu karşı gözlem programını
kullanın.
Bu sayede , doğru ve hızlı bir şekilde referans noktası ölçümü
yapabilirsiniz.

IP.2

KE 2-1

En hızlı mesafe ölçüm süresi ve tetik tuşu (mesafe ölçüm
düğmesi) ile total stationa bakarken hızlı bir şekilde radyasyon
gözlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak, uzun mesafe ölçümü,
alet noktalarının hareketini azaltır ve çalışma süresini büyük
ölçüde azaltır.

T3

Çalışmaları

Kolay kurulum

T4

K1

İnşaat

Yerinde gözlem, inceleme

"Civil Engineer Basic CE", TS izo-ışık dalgası yöntemi (hafriyat / kaplama
işi) ve TS tarafından bitmiş kalıp yönetimi için kullanılır.
Veri değişim standardı kullanılan bir yöntemdir. (Ver.4.1 / 4.0).
" Magnet Field" yüzey ölçüm fonksiyonunu kullanarak yüzeyi
inceleyebilirsiniz.

Güzergah ölçümü, fore kazık ayırma, kesitsel etüdler
"Civil Engineer Basic CE" programı ile sahadaki yollar veya nehirler
için güzergah oluşturur ve fore kazığın konumunu kolayca tespit
edebilirsiniz. Ayrıca kesitsel etüdlerde, prizmasız modda kısa sürede
geniş aralıklarda çok sayıda değişim noktası gözlemleyebilir ve
çalışma sürenizi kısaltabilirsiniz.

Prizmasız Mesafe Ölçümü

T2

İyileştirilmiş doğruluk ve mesafe!
Prizmasız durumlarda bile çok çeşitli noktasal
ölçümler mümkündür.

Ölçümün temeli olan gözlem ve ölçüm fonksiyonlarınızı
geliştirerek hızlı ve verimli çalışmalar elde edin!
'Üst düzey mesafe ölçüm yeteneği
Yeni tasarlanmış EDM'
Ölçüm aralığını genişletmek için etkilidir.
(Prizmasız modda doğruluk gerektiren referans
noktası ölçümleri gibi)
Mesafe ölçüm hassasiyeti

Mesafe ölçüm aralığı

Prizmalı

1.5mm+2ppm

6,000m*

Prizmasız

2.0mm+2ppm

1,000m*

Mesafe Ölçüm Hassasiyeti (prizma modu)
OS-200
Klasik Cihaz

Seçilebilir Entegre Yazılımlar
■ Surveying Basic CE

Seçenekler

Kendiliğinden kurulu; karşı gözlem/ tek açı / ölçüm / inceleme / uygulama
hesaplama fonksiyonu

Etüt ve arazi ekipleri için uygulama yazılımı

■ Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği) Basic CE

Güzergah ölçümü, güzergah kurulumu, traverse nokta kurulumu, merkezi fore
kazık ayırma gözlemi, kesit ölçümü, kazık montajı, radyasyon gözlemi,
uygulamalı hesaplama

■ MAGNET Field

Radyasyon gözlemi / Ölçüm / Çeşitli ölçüm hesaplamaları / Veri girişi / çıkışı
Yüzey işlevi / rota işlevi / kesit gözlemi
MAGNET Field, web uygulaması MAGNET Enterprise üzerinden saha ve ofis
veri entegrasyonunu sağlar.

1.5mm+2ppm
2.0mm+2ppm

Mesafe ölçüm aralığı (prizmasız mod)

Klasik Cihaz

500m

Yan plakada tetik düğmesi mevcuttur.
İnce ayar vidasıyla ayarlarlama yaparken bir
düğme ile mesafeyi ile ölçebilirsiniz.
Çok fazla kolimasyon gerektiren ölçümleriniz
için oldukça ideal ve verimlidir.
Kılavuz ışık sayesinde hızlı ölçümler yapın
Yeşil ve kırmızı olmak üzere iki renkli LED ile
hareket yönünü yönlendirin.
Ölçüm hattında herkes kolaylıkla hareket
edebilir.
Yeşilde sağa dönün

1,000m*

OS-200

Kolimasyon sırasında mesafe ölçümü
yapabilirsiniz.
Tetik anahtarı hızlı gözlem yapın!

Merkezleme tipi tesviye tablası (OS-205F)
5 saniyelik cihazlar için, kolay ve hızlı
çalışma sağlayan merkezleme tipi tesviye
tablası ile donatılmış bir model
sunuyoruz.

Total Station Ürünlerimiz
Başlangıç modeli

Yerleşik model

Üst düzey model
(Otomatik izleme / otomatik kolimasyon)

Kırmızıda sola dönün

Ölçüm hattı

GT-1200/600

* Hava koşulları iyi olduğunda

MAGNET Field

Civil Engineering Basic CE

OS-200
GM-100

