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GNSS ALICILAR

SP85
GNSS ALICISI
• 600 kanal ile 7 farklı (7G Asic) uydu sistemi ile çalışabilme
• 40 Yıllık Tecrübe : Patentli Z-Blade™ teknolojisi
• Dahili GNSS anteninde L-band uydulardan da düzeltme alabilme 
• Cors veya Rtk gzk sabiti kullanmadan Trimble RTK düzeltme hizmetleri
• Çalışırken değiştirilebilir dahili iki batarya
• Dahili, 2W alıcı / verici özellikli Amerikan UHF Radyo Modem
• 3.5G Quad Bant hücresel GSM modem
• Dahili WiFi, 5.0 Bluetooth iletişimi
• SMS ve e-posta uyarıları, hırsızlık önleme teknolojisi
• Grafik PMOLED bilgi ekranı 
• Backup RTK (Radyo yayını kesildiğinde CORS’ a otomatik bağlanır)
• RTK bridge (Tek CORS kullanıcı adı ile istediğiniz kadar cihazda ölçüm)
• Grafik PMOLED bilgi ekranı
• 20 Hz’e kadar güncelleme hızı

600 kanallı, tüm uydularla birlikte veya ayrı ayrı (Unique GNSS 

Centric teknolojisi) üst düzey performansla çalışabilecek 
patentli Z-Blade teknolojisini kullanan yeni jenerasyon 
chip-set, GPS-GLONASS- BEIDOU-GALILEO-IRNSS-QZSS-
SBAS farklı uydu sistemleri ile çalışan 7G ASIC. GPS sinyali 
kullanmadan sadece GLONASS, Galileo, BeiDou uyduları ile 
çalışabilen nadir cihazlardandır. Kullandığı en son RTCM 3.2 

Multiple Signal Mesaj (MSM) yapısı ile mevcut veya ileride 
çıkacak farklı sinyal yapılarına en hazır sistem olması itibari ile 
müşterinin ileriye dönük en iyi yatırım yaptığının ispatıdır. 

Dahili L-band anten yapısı, Trimble RTX teknolojisini 
kullanabilme özelliği ile  Radyo ve GSM gerekmeden, TUSAGA 
AKTİF’ e bağlanmanıza gerek kalmadan, istediğiniz arazide tek 

cihaz ile 2-3 cm hassasiyetle RTK çalışma özelliği olan ender 
cihazlardandır. Dahili haberleşme alternatifleri ile kolay bağlantı 
ve kullanım (WiFi, Bluetooth 5.0, 3.5G, 2W Radyo modem, USB 
bağlantı, SD kart takılabilme). Anti Theft özelliği ile çalınmaya 
karşı ekstra korunma sağlar, sabit olarak kurulmuş SP85 
cihazınız çalındığında kendini kitler ve sahibine gittiği konumu 
sürekli bildirir. 

Back up RTK, RTK Bridge, E-Level teknoloji, SMS ve e-mail 
ile uyarma özelliği, uzaktan - ofisten cihazın kritik özelliklerini 
web den kontrol etme özelliği, 4 GB dahili hafıza ve 32 GB’ 
a kadar destekli SD kart hafızası, çalışırken herhangi biri 
değiştirilebilir çift batarya kullanımı,  IP67 ve Mil-STD 810F üst 
seviye koruma standardındadır.
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SP60
GNSS ALICISI

En Son Teknoloji Yeni GNSS - 240 Kanallı

6 Farklı Uydu Sistemi ile Çalışabilen - 6G ASIC Teknoloji

40 Yıllık Tecrübe : Patentli Z-Blade™ Teknolojisi

Sabite İhtiyaç Duymayan Düzeltme Yayını - CenterPoint RTX

Dahili, 2W Alıcı / Verici Özellikli Amerikan UHF Radyo Modem

400 m ‘ ye Kadar Bluetooth ile RTK Özelliği (Radyosuz)

1 yıl Ücretsiz Amerika’ daki Server’ a İşlerinizi Yedekleyin (Central Cloud)

CORS, RTK, Statik, RTX, Kinematik Ölçü Metotları Desteği

Backup RTK ile CORS Sisteminde Kesintisiz Çalışma İmkanı

Spectra Geospatial’ ın yeni nesil cihazlarında kullanılan patentli 
Z-Blade teknolojisine ilave 240 kanallı ve 6 farklı uydu sistemi 
(6G Asic) ile çalışabilme özelliğindedir. Bu sistemler GPS, 
GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS ve SBAS’dır. GNSS Centric 
teknolojisi ile GPS uydularına bağımlı olmaksızın tüm GNSS 
sinyallerini en doğru şekilde birleştirir ve ayrı ayrı kullanabilir. 
Yani isteğe bağlı olarak sadece GPS, sadece GLONASS veya 
sadece Beidou modunda çalışma imkanını sunar. Bu eşsiz 
GNSS teknolojisi sayesinde SP60 cihazını en zorlu şartlarda 
bile uydu takibi, sinyal işleme ve doğru sonuç amaçlı 
kolaylıkla kullanabilir, herhangi bir marka ile performansını 
karşılaştırabilecek kadar iddialıdır.

Backup RTK:  RTK çalışmalarında radyo yayını kesilse bile arka 
planda CORS sisteminde çalışmaya devam eder. RTK düzeltme 
kaynakları arasında otomatik geçiş yapar, işinizin kesilmesini 
önler. 

Dahili L-band anten yapısı, Trimble RTX teknolojisini 

kullanabilme özelliği ile  Radyo ve GSM gerekmeden, TUSAGA 

AKTİF’ e bağlanmanıza gerek kalmadan, istediğiniz arazide tek 

cihaz ile 4 cm altı hassasiyetle RTK çalışma özelliği olan ender 

cihazlardandır.

Anti Theft özelliği ile çalınmaya karşı ekstra korunma sağlar, 

sabit olarak kurulmuş SP60 cihazınız çalındığında kendini kitler 

ve sahibine gittiği konumu sürekli bildirir. 

Sağlam, darbeye ve düşmeye dayanıklı bir muhafazaya 

sahiptir, IP67 standardına göre su geçirmez, MIL-STD-810F 

standartlarında şok ve titreşime dayanıklıdır. Fiberglass jalonu 

içinde bulunan patentli UHF anteni RTK radyo performansını 

genişletir ve aynı zamanda radyo antenini darbe ve düşmelerde 

koruma sağlar.
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EL KONTROL ÜNİTELERİ

ST10

Intel i7 işlemcili Endüstriyel Tablet

MobileMapper 60
Android El Kontrol Ünitesi (Akıllı Telefon) 
GNSS veri toplama, daha parlak ekran, daha hızlı işlemci ile daha kolay hale geldi

• 10,1” geniş, güneşte görülebilir, dokunmatik ekran - Verilerinizi daha kolay görebilme olanağı
• Dayanıklı yapı ile zorlu şantiye şartlarında bile çalışmaya devam etme
• 128GB Depolama - Tüm verilerinizi saklamak için daha fazla alan
• 4G Data Modem – Hızlı ve sürekli bağlantıda kalabilme olanağı
• İsteğe bağlı 2.4GHz radyo modülü – GNSS’ e ilave Robotik Total Station ile kullanılabilme
• Windows 10 - Profesyoneller için profesyonel bir işletim sistemi
• Dizüstü bilgisayar gücü - İsteğe bağlı klavyeyi kullanırken dizüstü bilgisayara çevirme
• Hem Survey Pro hem de Layout Pro hem de Lokal yazılımlarla  çalışır 

• Yüksek kapasiteli batarya (> 12 saat)
• Parlak, yüksek çözünürlüklü 6 inç ekran
• IP67 ve MIL-STD-810G standartlarında
• SBAS destekli GNSS alıcısı (Tek Başına)
• Android 8.0 işletim sistemi
• Wi-Fi, Bluetooth, USB 3.0 and 4G LTE hücresel veri
• 2.2 GHz işlemci hızı, 4 Gb SDRAM, 64 Gb hafıza
• Arka 13 MP oto fokus, led ışıklı / ön 5 MP  kamera

Yeni Spectra ST10, arazi ölçümleri, harita ve inşaat çalışmaları için kullanılan dayanıklı bir arazi  tabletidir. ST10, 
intel i7 güçlü bir işlemci, 8 gb SDRAM, 128 gb SSD disk ve geniş, parlak bir ekran içerir, böylece daha önce hiç 
olmadığı kadar rahat veri toplayabilir ve daha geniş olarak verilerinizi görebilirsiniz.

Olduğundan fazlasını görebilirseniz, daha çok şey yapabilirsiniz. Yeni Spectra ST10, verilerinizi kolayca 
görmeniz veya harita katmanlarını yönetmeniz için gereken alanı sağlayabilecek parlaklıkta, yüksek kontrastlı, 
güneş ışığında okunabilen 10 inç ekrana sahiptir. Ayrıca hassas çizimler için Aktif orijinal kalem içerir. Bu 
sayede daha üretken çalışabilir ve arazide yapılan hataları verileri teslim etmeden önce yakalayabilirsiniz.

ST10, tam bir Windows 10 bilgisayarı olup, işiniz haricinde arazi veya ofiste güçlü bir bilgisayar olarakta 
kullanılabilir. İsteğe bağlı klavye, dokunmatik ekranı ve kalemi ile, verilerinizi işlemek, kalite kontrolü, doküman 
yazmak, e-posta göndermek gibi dizüstü bilgisayarlar ile yapacağınız işlerinizi ST10 ile yönetebilirsiniz.

4G LTE (data), 2.4/5 GHz dual band WiFi, Bluetooth 4.2 LE, USB 3.0 portu, MIL-STD-810G şok, düşme ve 
titreşim ile IP65 Toz ve Nem korumasına sahip, büyük ekranlı, sağlam tasarımı ve çok yönlü kullanım özelliği 
ST10’u işiniz için doğru araç haline getirir.

Dayanıklı MobileMapper® 60, profesyonel elde taşınabilir veri toplama için üstün dayanıklılık, verimlilik 
ve hassasiyet sunar. MobileMapper 60 hepsi bir arada Kontrol ünitesi, GNSS alıcısı ve Akıllı Telefon, elde 
taşınan coğrafi veri toplanmasında en üst düzeyde doğruluk (post proses dahil) ve kolaylık sağlar.

El bağlama askısı özelliği ile birlikte ince, hafif ve her hava koşuluna uygun tasarımı, kolay görüntüleme 
ve veri işleme için geniş, yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahiptir.

Büyük veri setlerini kolaylıkla ve hızla yönetmek için, en yeni Android ™ 8.0’ı çalıştıran, 2,2 GHz hızlı 

işlemciye, 4 GB belleğe, 64 GB depolamaya ve tam gün pil ömrüne sahiptir. Bluetooth®, 4G LTE ve Wi-Fi kabiliyeti olan MobileMapper 60, kadastro ile 
ilgili, ölçüm, topografik, ormancılık, halihazır harita, kamu hizmetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli işler için idealdir.

MobileMapper 60, Android (CBS ve harita ölçüm uygulamaları için komple çözüm) için MobileMapper Field ve Penmap dahil olmak üzere tüm Trimble 
uygulamalarıyla birlikte çalışır. Türkiye’ de geliştirdiğimiz yerli Mobil CBS yazılımımız (opsiyonel) ile Kuruma özgü geliştime opsiyonu ile CBS ve 
haritalama çalışmalarında kullanabilirsiniz.
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Ranger 7
Dayanıklı Yapı Dokunmatik Ekran

• Aydınlatmalı Tuş Takımı

• 5” Dokunmatik Ekran

• Tüm Gün Kullanılabilen Batarya

• IP65 ve MIL-STD-810H Standartları

• Android 10

• Dahili Bluetooth, Wi-Fi, GNSS,  

LTE 4G

• Bir Adet EMPOWER Modülü Girişi

• 13 MP Arka Kamera

7” Çoklu Dokunmatik Güneşte Görülebilir Ekran
Verilerinizi ve işlerinizi görmek daha kolay

Çalışırken Değiştirilebilen Çift Batarya
Kesintisiz çalışma

Windows 10 Pro İşletim Sistemi
Profesyonel işletim sisteminde en küçük güvenilir ürün

Survey Pro ve Layout Pro yazılımıyla birlikte
İşiniz için doğru yazılımlarla çalışma imkanı

 ▶ Ekran Boyutu: 650 nit güneşte görülebilir, kapasitif büyük ekranı 
sadece daha büyük bir harita değildir. Daha çok veri görmek, sonuçlar 
ve işinizle ilgili doğru kararlar vermenizi kolaylaştırır.

 ▶ Full Klavye: Veri girişlerinizi hızlı ve hatasız yapmanızı sağlar. 
Arkadan aydınlatmalı QWERTY klavye dizilimi ve sayısal tuş takımı 
size tam kontrol sağlar.

 ▶ Dayanıklı ve Güvenilir: Kötü bir gün geçirmek istemiyorsanız seçim sizin! 

Zorlu arazi koşullarına uygun olmayan ekipmanları kullanmak 
zaman ve kazancınıza daha fazla zarar verecektir. Ranger 7, IP68 
ve MIL-STD-810G standartlarında  düşmelere dayanıklı, su ve toz 
geçirmez olarak tasarlanmıştır.

 ▶ Verimlilik Sağlar: Ekran, klavye, dayanıklılık, sağlam dayanağı, 
çalışırken değiştirilebilen batarya ve endüstri lideri Survey Pro 
yazılımı diğer Spectra ürünleriyle birlikte sizlere ekonomik iş imkanı 
sunmaktadır.

• Aydınlatmalı uluslararası alfanümarik QWERTY tuş takımı, zorlu 
koşullarda bile hızlı ve verimli veri girişi sağlar.

• Ergonomik tasarım, daha hafif ağırlık ve kolay tutuş sahada daha az 
yorgunluk anlamına gelir

• Parlak ve parlama önleyici ekranın kullanımı kolaydır. Yüksek parlama 
ve düşük ışık koşullarında bile daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

• Çıkarılabilir pil seçeneği ile desteklenen tüm gün kullanılabilen batarya, 
gün boyu çalışmanıza yardımcı olur.

• Sağlam ve güvenilir. IP65 ve MIL-STD-810H standartlarında, zorlu 

ortamlarda darbeye, toza ve suya dayanıklı olduğu anlamına gelir.

• Android 10 GSM (Google Mobil Hizmetleri) sertifikalı işletimine ve 
Qualcomm işlemciye sahip Ranger 5, bilinen bir işletim sistemi ile hızlı 
ve verimlidir.

• Dahili Bluetooth, Wi-Fi, GNSS, LTE 4G haberleşme ve arka kamera, 
video ve görüntü yakalamayı, veri gönderip almayı ve internete erişmeyi 
kolaylaştırır.

• Bir adet EMPOWER Modül yuvası, EM120(Uzun Menzilli Radyo), 
EM100(GNSS) ve EM11X ailesi (RFID/Barkod okuyucular) ile genişleme 
sağlar.

Ranger 5
Dayanıklı Yapı Dokunmatik Ekran 

Spectra Geospatial Ranger 5, arazi çalışmaları için ilk 5. Nesil modern saha bilgisayarıdır.  
Ranger, her işi tutarlı, verimli ve doğru bir şekilde yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Intel Apollo Lake- N4200, 64 bit dört çekirdek işlemci, 8 GB LPDDR4 Ram, 64 GB dahili hafıza, 2 TB micro SDXC kart desteği ile 4. nesil Ranger El Kontrol 
Ünitesi hizmetinizde. Yeni tasarımı, son 18 yıllık zorlu saha operasyonlarında edinilen tecrübeye dayanmaktadır. Verimlilik, Güvenilirlik ve Kalite.
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EL KONTROL ÜNİTELERİ

MA58RP Pro 
Endüstriyel, Dayanıklı Android Tablet

MA59V
Endüstriyel, Dayanıklı Android Tablet

• 5,7” Kapasitif Ekran 
• 8 Çekirdek İşlemci 
• Android 8.1
• 4 GB RAM + 64 GB ROM
• GPS & GLONASS 
• 16MP AF Kamera

5,4” Kapasitif Ekran 
4 Çekirdek İşlemci

 Android 9.0
 3 GB RAM + 32 GB ROM

 GPS & GLONASS
 13MP AF Kamera

Batarya 5.000 mAh 5.000 mAh

Kamera 16MP Arka, 8MP Ön Kamera 13 MP Arka, 5MP Ön Kamera

Ölçüler 159.6 x 77.6 x 14.4 mm 160.8 x 76.9 x 15.3 mm

Ağırlık 250 gr. 250 gr

Koruma IP68 Su ve Toz Koruması IP68 Su ve Toz Koruması

Dayanıklılığı 1.2 m 1.2 m

Arayüzler USB Type-C, Kulaklık Çıkısı Micro USB, Kulaklık Çıkışı

Diğer Su Geçirmez Hoparlör, Mikrofon Su Geçirmez Hoparlör, Mikrofon

Wi-Fi WLAN  802.11a/b/g/n WLAN  802.11 b/g/n/ac, 2.4 / 5 GHz

Bluetooth BT 4.0 BT 5.0

GPS GPS + Bediou (ya da GLONASS) GPS + Bediou (ya da GLONASS)

Hücresel Ağlar 4G LTE, 3G 4G LTE, 3G

NFC Var Var

Sensörler Yerçekimi Sensörü, Işık ve Mesafe Sensörü, Jiroskop, 
Jeomanyetik Sensör

Yerçekimi Sensörü, Işık ve Mesafe sensörü, 
Jiroskop, Jeomanyetik Sensörü
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SP20 
El tipi DGPS/CBS Alıcısı 

4 çekirdek, 1.2 GHz CPU işlemcili Android işletim sistemli

Yüksek hassasiyet: Metre altından, CM düzeyine ölçüm imkanı

Çift frekansa güncellenebilme (donanım değişmeden)

240 kanallı GNSS : GPS/GLONASS ; L1-L2, BeiDou ; 

B1-B2, Galileo ; E1-E5b ; QZSS, SBAS, L-Band

 5.3 inç ekran (Gorilla)

 Bellek: 16 GB depolama + SDHC

 4G, WiFi, Bluetooth 4.0 iletişim desteği

 Kamera entegreli yenilikçi data toplama adımları

 Tam gün çalışabilme süresi (8 saat)

 El tipi, Tek yapı, Ağırlık ~ 850g

 MIL STD 810, su geçirmez, darbeye dayanıklı tasarım

Spectra Precision SP20 el tipi GNSS alıcısı, yenilikçi, kamera özellikli veri toplama işlerini ergonomik, ölçeklenebilir bir çözümde (metreden cm’ye kadar 
doğrulukta) yüksek bir performansla birleştirir.

Sağlam ve hafif, SP20 kullanımı kolay ve son derece hassas. Sadece kadastro, inşaat veya topoğrafya araştırmaları için değil, aynı zamanda veri toplama, 
denetim ve bakım da dahil olmak üzere bir dizi CBS projesi için en uygun araçtır.

5.3 inç kapasitif ekran, elde hassas olarak 2D ölçüm yapılmasını sağladığı gibi, 3D ölçümler sunmak için özel tasarlanmış, kamera düzeçli opsiyonel 
jalonu ile cm hassasiyetinde çalışmak mümkündür. GSM üzerinden IP bazlı ve NTRIP network RTK düzeltmelerini kullanabilir, post proses işlem 
yapılabilir, Trimble RTX düzeltmelerini L Band anteni üzerinden alabilen komple bir çözümdür. 

Ne tür bir coğrafi çalışma yürütüyorsanız yürütün, istikrarlı biçimde yüksek doğrulukta sonuçlar veren kullanımı kolay SP20 el cihazına geçin.

Spectra, Trimble veri toplama yazılımlarını kullanabildiği gibi Türkiye’ de geliştirdiğimiz yerli Mobil CBS yazılımımız (opsiyonel) ile Kuruma özgü geliştime 
opsiyonu ile CBS ve haritalama çalışmalarında kullanabilirsiniz

CBS VE DGPS ÜRÜNLERİ
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CBS VE DGPS ÜRÜNLERİ

Trimble Geo7X 
Elde Taşınabilir GNSS ALICISI  

R1 GNSS ALICISI
Akıllı Telefon ve Tabletler için Yüksek Hassasiyetli GNSS / DGPS Alıcısı 

• Gelişmiş, El Tipi Ağ Gezicisi Çözümü

• Elde Taşınır Form Faktöründe Cm’ ye kadar doğruluk

• Trimble Access Saha Yazılımı İçin Optimize edilmiş

• Yüksek Kaliteli Fotoğraflar Çekerek Ölçülen Noktalara 
Doğrudan ekleyebilir, CBS ve harita ölçüm cihazı

• Hücresel ve Wi-Fi Teknolojisi Dâhil Kablosuz Bağlantı 
Seçenekleri

• Mobil kullanım için küçük, dayanıklı, hafif GNSS alıcı

• Veri toplama cihazınızı seçebilme esnekliği

• Trimble avuç içleri veya tüketiciye yönelik akıllı cihazlara 
Bluetooth bağlantısı

• Yüksek-hassasiyetli konum bilgisi

• Esnek, profesyonel şekilde daha fazla yerde veri toplama

Yüksek doğruluklu haritacılık ve elde taşınabilir nokta ölçümünü daha kolay, daha etkin ve daha 
esnek hale getirmek için tasarlanmış tam bir çözümdür.

TRIMBLE VERİMLİLİĞİ, ELDE TAŞINABİLİRLİĞİN RAHATLIĞI

Trimble Geo 7X saha çalışmasının fonksiyonelliğini elde taşınabilir konum belirlemenin esneklik 
ve rahatlığıyla tek bir cihaz altında birleştirir.

Trimble Geo 7X haritacılık düzeyinde doğruluk için harici anten ile jalona monte edilerek 
kullanılabilir ve Trimble VRS™ teknolojisine bağlandığında gelişmiş ve üst düzey verimliliğe 
sahip bir ağ gezicisi olarak çalışır. Entegre kamera gibi özelliklere kolay erişim ile elde taşınabilir 
nokta ölçümü için jalondan ayırarak kolayca entegre antenine geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca hücresel ve Wi-Fi teknolojisi dâhil olmak üzere kablosuz bağlantı seçenekleri sahada 
çalışanların uzak bölgelerde dâhi gerek ofis gerekse birbirleriyle iletişim içinde kalmalarına imkân tanır.

Trimble Geo 7X su ve toza karşı IP65 sınıf tam dayanıklı korumaya ve düşme, şok, titreşim, sıcaklık, yükseklik ve neme karşı ise MIL-STD-810F sınıf 
korumaya sahiptir.

Trimble® R1, Bluetooth® üzerinden bağlı her türlü mobil cihaza profesyonel seviyede konum bilgisi 
ileten dayanıklı, kompakt, hafif bir GNSS alıcıdır. 

Çevre, kamu, enerji kurumlarında çalışan Harita ve CBS profesyonelleri için özel olarak üretilen 
Trimble R1 alıcı, ister telefon ya da tablet gibi modern akıllı cihaz isterse de klasik veri toplama avuç 
içi ya da tablet olsun, mevcut kullanılan cihazlar ile daha yüksek hassasiyet almanızı sağlar.
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TOTAL STATION

1” - 2” - 3” veya 5” Açı Ölçme Hassasiyeti

Spectra Precision Survey Pro™Yazılımı Desteği

Geolock™ GPS Yardımcı Teknolojisi

StepDrive™ Hareket Teknolojisi

LockNGo™ Profesyonel Takip Teknolojisi

Windows CE Dokunmatik Ekran

Ultra Hafif, Sadece 5 kg (11 lb)

2.4 GHz (interference-free) Radyo (Robitik özellikte)

Spectra Precision Ranger 3XR El Kontrol Ünitesi  
veya ST10 Tablet

StepDrive
Focus 35’in gözlem hızı ve hassas konumlama özelliği patentli StepDrive™ 
teknolojisi tarafından sağlanmaktadır. StepDrive motorun yatay ve düşey 
hareketlerini kontrol eder ve geleneksel hareket kilitlerine gerek kalmaz. 
Motorize sürücüleri kullanarak hassas dönüştürmeler ve açı ölçümlerini 
tekrarlamak mümkündür.  

LockNGo
Robotik ve LockNGo™ FOCUS 35 modelleri cihazların daima prizmaya 
kilitlenmeleri için LockNGo teknolojisinin sağlamış olduğu takip 
sensörünü içerir. Prizmayı aralıksız takip edebilme özelliği ve cihazı her 
gözlemde yeniden konumlandırarak hızınızı arttırır.

İletişim Özelliği
FOCUS 35 cihazı ve uzaktaki gözlemci ile Jalon ve prizma arasındaki 
bağlantıyı sürdürmek için robotik çözüm bir iletişim linki içermelidir. 

FOCUS 35 cihazı Spectra Precision Ranger™ el kontrol ünitesinde olduğu 
gibi entegre 2.4 GHz radyo modem kullanır. 2.4 GHz radyo modem 
ücretsiz robotik data iletişimin etkinleşmesini sağlar. Robotik iletişiminiz 
bir kez kurulduğunda FOCUS 35 cihazın tüm özelliklerini jalondan kontrol 
edebilirsiniz.  Böylece tek bir haritacı ile yüksek hassasiyetli aplikasyonlar, 
plan veya topoğrafik ölçümlerinizi gerçekleştirmeniz mümkündür. 
Yüksek değerli kontrol ölçümleri, topografik veri toplama ve hızlı inşaat 
planlamalarınızda zorlu arazi koşullarında dahi FOCUS 35 cihazına 
güvenebilirsiniz

Spectra Precision GeoLock Teknolojisi
Survey Pro ile sunulan bu teknik ile robotik total station cihazlar ilk GPS 
konumlarını kullanarak optik hedef için yardımcı arama yapabilir. Uzaktaki 
cihaz GPS konumu kullanılarak robotik geziciye doğru yönlendirilir. Robotik 
gezicideki hedefin tekrar bulunması için hızlı bir arama gerçekleştirilir. Bu 
teknik harcanan zamanı azaltır, arazide iş veriminizi arttırır.

Güçlü Spectra Precision Focus 35 Total Station tamamen robotik motorlu çözümü ölçümlerde gelişmiş hız, doğruluk ve hassasiyet sağlar. Bir robotik 
cihaz jalondan gözlemciye kontrol sağlayarak işin kalitesini arttırır. FOCUS 35 çözümü kısaca daha güçlü olarak tanımlanabilir. Modern ambalajı, şık ve 
gelişmiş tasarım, kullanımı kolay uygun fiyatlı ve dayanıklı yapısı ile tüm inşaat ve hassas deformasyon işlerinde çözümdür.

FOCUS 35
Robotik Total Station

Verimli, Güvenilir ve Sağlam
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TOTAL STATION

NIKON XF
Hızlı, Güvenilir, Hassas Japon Malı, Hassas Nikon Optik 

NIKON XS
Hızlı, Güvenilir, Hassas

• Otomatik Görüntü Odaklama 
Özelliği (Autofocus)

• Daha Hızlı ve Güçlü Elektronik 
Mesafe Ölçümü

• PIN Kodu ile Koruma

• 1”, 2”, 3” ve 5” Açı Ölçme Hassasiyetli 
Modeller

• Trimble Locate2 Protect Koruması

• Çalışırken Değiştirilebilen Bataryalar

• İki Tarafta Dokunmatik, Renkli Ekran

•  Windows İşletim Sistemi

• Surveypro Yazılımı

Nikon XF mekanik total station, 800 metreye kadar prizmasız 5000 
metreye kadar prizmalı mesafe ölçümü, zaman kazandıran otomatik 
odaklama ve çift taraflı ekran gibi yeni özellikleriyle ölçüm çalışmalarınızı 
daha kolay ve daha hızlı yapabilmenize olanak tanır. 

• Nikon tarafından geliştirilen otomatik odaklama özelliğiyle hızlı ve 
hassas odaklama imkanı,

• Renkli LCD, arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekranla birlikte Survey 
Basic, Survey Pro ve Layout Pro yazılımlarını kullanabilme imkanı,

• Gelişmiş Nikon optik sistemiyle düşük ışık koşullarında bile parlak ve 
net gözlem yapabilme özelliği,

• Trimble L2P özelliğiyle cihazınızı takibini hızlı ve verimli bir şekilde 
yapabilme ve nerede olduğunu her zaman öğrenebilme imkanı,

Nikon XF çalışırken değiştirilebilen bataryaları sayesinde hızınız 
kesilmeden sahada çalışabilmenize yardımcı olur. Kompakt ve hafif 
tasarımı cihazı saklamanızda ve taşımanızda büyük kolaylık sağlar. 
Üstün Nikon optiği göz yorulmanızı azaltarak net ve parlak görüntüler 
elde etmenizi sağlar. En zorlu çalışma koşullarına bile dayanıklı 
(IP66) yapıdadır. 512 Mb Ram, 4 Gb flash memory, USB port (Flash 
disk takılabilme), bluetooth özellikleri ile geniş veri toplama ve kolay 
aktarım sağlar.

Nikon XS mekanik total station, hafif yapısı, kompakt dizaynı ve kolay 
kurulumu ile arazi çalışmalarınızı daha hızlı, verimli ve kolay bir şekilde 
tamamlayabilirsiniz. İçerisinde yüklü olan dahili geleneksel Nikon yazılımı 
ile araziden ofise etkili bir şekilde iş akışı sağlanır. Nikon XS’ in sahip olduğu 
yeni özelliklerle arazi çalışmalarınızı tek seferde ve doğru bir şekilde 
tamamlayabilirsiniz ve sahaya geri dönme ihtiyacı duymazsınız.

• Gün boyunca çalışabilecek güce sahip çalışırken değiştirilebilen 
bataryalar,

• Yetersiz ışık koşullarında bile net ve parlak gözlem imkanı sağlayan 
gelişmiş Nikon optiği ve otomatik odaklama özelliği,

• İşiniz için ihtiyaç duyduğunuz tam donanımlı hassasiyet,

• İzinsiz kullanımı önlemek için geliştirilmiş PIN koruma sistemi,

• Reflektörsüz 800 metreye kadar, reflektörlü 5000 metreye kadar mesafe 
ölçümü yapabilme,

Nikon XS, kullanıcı dostu ve dayanıklı (IP66) bir üründür. Hafif ve taşınabilir 
yapısı sayesinde kullanıcıya ekstra yorgunluk vermez ve en zorlu koşullarda 
bile tüm gün boyunca kolaylıkla kullanım imkanı sunar. En önemlisi, Nikon 
kalitesiyle üretilen XS Total Station’lar ile yıllar boyunca tüm projelerinizde 
hassas ve güvenilir ölçümler yapabilirsiniz. 50.000 nokta kayıt hafızası 
ve USB port (Flash disk takılabilme), bluetooth özellikleri ile geniş veri 
toplama ve kolay aktarım sağlar.

 Otomatik Görüntü Odaklama Özelliği 
(Autofocus)

Daha Hızlı ve Güçlü Elektronik 
Mesafe Ölçümü

PIN Kodu ile Koruma

1”, 2”, 3” ve 5” Açı Ölçme Hassasiyetli 
Modeller

 Çalışırken Değiştirilebilen Bataryalar

 İki Tarafta 25 tuşlu Ekran

DOS İşletim Sistemi

 Geleneksel Nikon Arazi Yazılımı
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NİKON N ve K SERİSİ
Yenilikçi, Esnek Şarj Opsiyonları ve Veri Aktarma Seçenekleri 

Nikon N ve K serisi Total Station’lar yenilikçi özelliği ile esnek şarj opsiyonları ve bağlantı seçenekleriyle eşsiz bir elektronik mesafe ölçüm fonksiyonu 
sunar ve yaygın Nikon servis ağı ve bayi desteğiyle her koşulda yanınızdadır.

Tüm Nikon N ve K modelleri USB-C tipinde şarj girişine sahiptir ve ofis dışında bile araç çakmaklık girişinden veya taşınabilir powerbank ile rahatlıkla 
şarj edilebilmektedir.

Akıllı telefon uygulaması ve bluetooth bağlantısı ile sahadan ofise veri transferi çok hızlı ve kolay şekilde yapılabilmektedir. Bu sayede sahadan ayrılmadan 
önce ölçtüğünüz veriler ofiste kontrol edilebilmektedir.

İyi yansıtma ve iyi şartlarda 600 metreye kadar reflektörsüz 4000 metreye kadar reflektörlü ölçüm moduna sahiptir. 50.000 nokta kaydına sahip geniş 
hafızası, IP55 su ve toz geçirmezlik standartlarında ekonomik ve pratik Nikon N ve K modelleri, sağlam, güvenilir ve parlak Nikon optikleri sayesinde 
zorlu projeler için her zaman doğru seçimdir.

Nikon Total Station’lar Her Koşulda Güvenilirdir

 2” ve 5” açı ölçme hassasiyeti

 Reflektörlü ve reflektörsüz çalışabilme,

 Hızlı, hassas elektronik mesafe ölçümü,

 Hızlı veri transferi için telefon uygulamaları,

 Araziden Ofise, ofise gitmeden hızlı veri transferi

 NFC basitleştirilmiş bluetooth eşleştirmesi,

 USB şarj girişi ile her yerde hızlı şarj imkanı,

MODEL Nikon N-2” Nikon N-5” Nikon K-2” Nikon K-5”

Mesafe Ölçüm Modu Prizma ve Lazer Prizma ve Lazer Prizma Prizma

Ekran Çift Ekran Tek Ekran Çift Ekran Tek Ekran

Lazer ile prizmasız ölçüm √ √ - -

Taşınabilir Şarj Desteği √ √ √ √

Akıllı Telefon Uygulaması √ √ √ √



12 www.geomaticsgroup.com 

NİVO

DL-15
Dijital Nivo 

LL100N

LL300N

LL300S

AL32A
Spectra Nivo

• 1.5 mm Ölçüm Hassasiyeti
• Elektronik Ölçüm
• Yüksek Ölçüm Çözünürlüğü : 1 mm / 0.5 mm
• Mesafe Ölçüm Çözünürlüğü : 0.1 m / 0.01 m
• Ölçüm süresi: 3 sn
• Objektif aralığı: 45 mm
• Büyütme: 32x
• Mıknatıslı Kompansatör

• Otomatik düzeçleme
• 3mm @ 30 m hassasiyet
• 350 m çap çalışma aralığı
• Kolay kurulum ve kullanım
• Son derece sağlam ve portatif alet

• Otomatik düzeçleme 
• 2,2mm @ 30 m hassasiyet 
• 500 m çap çalışma aralığı 
• Hızlı başlatma ve tek buton ile basit çalıştırma
• Donanım yüksekliği ikazı
• Hatalı okumalardan kaçınmak için, cihaz dönmeyi durdurur
• Tek eksen manuel eğim modu (RC601 uzaktan kumanda ile)
• Sağlam ve portatif

• Otomatik düzeçleme 
• 1.5mm @ 30 m hassasiyet 
• 800 m çap çalışma aralığı 
• Kolay klavye kullanımı ile basit eğim eşleştirme 
• Donanım yüksekliği ikazı
• Hatalı okumalardan kaçınmak için, cihaz dönmeyi durdurur
• Geniş çalışma aralıklı uzaktan kumandalı radyo (opsiyonel)
• Üçlü ayak ve mirayı kasa içinde bulunduran, komple set 

(opsiyonel)
• Son derece sağlam ve portatif

• Büyütme seçenekleri : 32x
• Manyetik veya hava basınçlı otomatik kompensatör 

seçeneği ile hızlı ve hassas seviyeleme
• Çift taraflı, devamlı dönebilen yatay hareket vidaları
• Basit mesafe ölçümleri için stadya çizgileri
• Uygun yatay açı ölçümü
• Küresel düzeç aynası ile her zaman düzeç kontrol ve izleme
• Artırılmış dayanıklılık için metal mahfaza
• Su ve toz geçirmez yapı

LAZER NİVOLAR (Tesviye Lazerleri)
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SABİT GNSS İSTASYONU

SP90m
Sabit GNSS İstasyonu

• Çok Amaçlı (Sabit İstasyon, CORS Gezicisi, 
Makine Kontrol, Tek Başına Çift Anteni ile 
Heading Uygulamaları)

• Ultra-Dayanıklı Kompak GNSS Dizaynı

• Patentli Z-Blade Teknolojisi ile Uzun 
Mesafelerde Bile Güvenilir ve Hızlı 

• 480 GNSS Kanallı, Çift GNSS Anten Giriş 
Bağlantısı

• Event Marker Girişi ile Kayıt Yaratma, Mevcut 
Verileri İşaretleme Yeteneği

• PPS Veri Çıkışı ile Daha Hassas Konum Bilgisi

• OLED Ekran, Klavye ve Web Arayüzü ile 
Kontrol

Sabit İstasyon veya CORS Gezicisi

Sahip olduğu dahili WiFi, Eternet ve Web Server özellikleri sayesinde SP90m‘ e internete bağlı olan her türlü akıllı telefon ve bilgisayardan ulaşabilir, 
kontrol edebilirsiniz. Anlık real-time özelliği ile herhangi bir ek yazılım veya ekipman olmadan, WiFi veya Ethernet üzerinden çoklu veri akışı sağlayarak 
kendi RTK düzeltme sunucunuzu oluşturabilirsiniz. Eğer hücresel GSM şebeke varsa SP90m kullanıcılarına radyo ile düzeltme gönderme mesafe 
sorunlarına karşı Ağ RTK (CORS) alternatifini sunar. 8 Gb dahili hafıza ve takılabilir USB flash disk ile artırılabilir hafızasına haftalarca statik veri kaydı 
mümkündür.

Kablosuz İletişim 

SP90m, 3.5G Dahili GSM Modem’e ek olarak geniş çaplı UHF çözümleri ( dahili ve harici ) sağlayarak sabit ve gezici arasında etkin ve güvenilir bir iletişim 
sunar. SP90m içerisindeki radyo modemler hem alıcı hem verici özellikte olup 2W güce sahiptir. Bu sayede cihazlar sahada herhangi bir aksesuara gerek 
duyulmadan sabit veya gezici olarak kullanılabilmektedir. Z-Blade uzun menzil RTK yeteneğiyle birleştirilen endüstri lideri UHF uzmanlığı sayesinde 
maksimum verimlilik sağlanır. Trimble RTX düzeltme servisi alıcıdaki dahili MSS L-band modül veya hücresel şebeke/internet üzerinden kullanılabilir.

Makineye Entegrasyon

SP90m orijinal ürün üreticileri (OEM) ve distribütörler için harika bir GNSS çözümüdür ve hassas konumlandırma gerektiren tarım, inşaat, madencilik 
gibi alanlarda makine yönlendirme/kontrol uygulamalarında kullanılabilir, PPS veri çıkışı ve event marker girişini destekler. Buna ek olarak çift GNSS 
anteni desteğiyle ikinci bir GNSS alıcısına bağlanma ihtiyacı olmadan tek sabitten gelen veriyle hassas bir şekilde heading ve rota verme gibi işlemler 
yapılabilir.

Z-Blade Teknolojisi

Z-Blade, patentli bir GNSS merkezli sinyal işleme teknolojisidir. Hızlı ve güvenilir RTK konumları sağlamak için, mevcut ve gelecekte hizmete girmesi 
planlanan tüm GNSS sinyallerini, herhangi bir tür tercih etmeden, optimum ve eşit olarak kullanır.

Z-Blade teknolojisi, şehir kanyonları, ağaç altları gibi GNSS sisteminin kapsamı dışında kalan alanlarda SP90m ‘ in en iyi sonucu elde edebilmesini sağlar. 
Bu teknoloji sayesinde SP90m hızlı ve yüksek kaliteli konumlandırma sağlayarak daha verimli işler üretebilmenize yardımcı olur.

•  Yetersiz GNSS kapsamında bile RTK çözümü sunar

•  Vadi  veya ağaçlık gibi sert ortamlarda bile hızlı ve güvenilir bir RTK düzeltmesi elde eder

• Dahili TRx UHF Radyo, 4G / 3.5G GSM Modem

• Dahili Bluetooth ve Wi-Fi İletişimi

• SMS ve E-Posta Uyarıları

• Anti-Theft Teknolojisi (Çalınmaya Karşı 

Koruma)

• Backup RTK ile CORS Sisteminde  

Kesintisiz Çalışma İmkanı

• RTK Köprüsü Özelliği

• 2 adet MSS L-Band Kanal

• Trimble RTX Düzeltme Servisi ile Uyumlu
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Survey Office 
Ofis Yazılımı 

• Her türlü arazi ölçüm datasını kolay yönetin, komple proje oluşturun

• Hızlı ve güçlü sonuçlar ile zamandan tasarruf sağlar

• Güçlü veritabanını kullanabileceğiniz gibi, zenginleştirebilirsiniz 

• Proses, Dengeleme, CAD çizim, Lidar / Tarayıcı nokta bulutundan çizim ve 
modelleme,

•  İHA’ ların Fotografları ile proses ve ortofoto üretimi, CBS veri toplama ve 
düzenleme 

• Arayüzlerine satın alma opsiyonları ile sahip olabilirsiniz. 

Survey  Ofis yazılımı, GNSS, Total Station, Nivo gibi sahada kaydedilen 

ölçüm verilerinin işlenmesi, analizi ve farklı programlarda çalışmaya 

devam için dışa aktarımı olanaklı kılar. Yazılım çok sayıda yenilikçi ve 

benzersiz özellik sunar, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. PC’nizdeki 

Survey Office yazılımı ile rapor oluşturmak ve hata limitlerini tanımlamak, 

RTK ve Statik  / PPK verileri ile birlikte veya ayrı ayrı çalışma olanağına 

sahipsiniz. Mevcut ölçümlerden veya doğrudan internetten veriyi içe 

aktarın ve verileri nokta veya CAD / XML biçiminde dışa aktarın. Dahili 

kalite güvencesi ve kalite kontrol özellikleri ile verilerinizin güvenli ve 

güvenilir olduğundan emin olabilirsiniz. 

Total Station, Nivo kullanılarak sahada elde edilen veriler yazılıma 

aktarılabilir ve ölçüm projesinin bir parçası olarak toplanan diğer verilerle 

(örneğin GNSS verileri) entegre edilerek tek bir proje halinde çalışılabilir. 

Survey Ofis yazılımı güçlü ve yapılandırılabilir, ancak kullanımı kolaydır. 

Kullanıcı arayüzü, Microsoft Ofis kullanıcılarına benzer olan seçeneklere 

sahiptir. Uyumlu dosyaları bilgisayarınızdan doğrudan açık bir projeye 

sürükleyip bırakın ve Survey Ofis yazılımı, türünü ve nasıl işlenmesi 

gerektiğini belirlemek için dosyayı analiz eder. 2B plan görünümleri, 

3B görünümler, zamana dayalı veri görünümleri ve oturum editörleri 

gibi görselleştirme araçları, verileri tüm proje bağlamında “görmenize” 

yardımcı olur.

Survey Ofisi yazılımı, akademisyenlere, araştırmacılara ve mühendislere, 

bir çok görevleri tek bir sisteme entegre ederek ileri teknoloji sağlar. 

RTK, Statik, Hızlı Statik ve dur-git Kinematik verilerini işler ve gözden 

geçirir. Kontrol verileri, Aplikasyon noktaları sahada kullanılmak üzere 

saha yazılımına aktarılabilir.

YAZILIMLAR
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Spectra Precision Survey Pro yazılımı, sizlere ölçüm işlemlerinizde gereken 
tüm araçları sağlar. Hızlı, kullanımı kolay ve güvenilir yapısıyla sahada daha 
verimli çalışmanıza yardımcı olur. Üstün özellikli Spectra Precision  el kontrol 
üniteleriyle kullanılan Survey Pro yazılımı, Spectra Precision Central özelliği 
sayesinde dosya yedekleme ve sahada aktarım imkanı sunarak işlerinizi ol-
dukça kolaylaştırır.

Ölçümler, özellik kodlaması, COGO, harita katmanı yönetimi, yol düzeni 
ve noktaların, çizgilerin ve sürekli çizgilerin grafik olarak belirlenmesi ve 
çok daha fazlası için Origin’i kullanın.

Tek bir modern yazılım paketinde veri toplama, hesaplama, haritalama, 
depolama, veri yönetimi ve çok daha fazlasını içeren her ölçüm ve CBS 
ihtiyacı için tam özellikli yazılım. Origin hem Android hem de Windows 
işletim sistemlerinde çalışır ve entegre ölçümleri destekler, böylece 
GNSS ve cihaz verilerini aynı iş dosyasında kullanabilirsiniz. Origin, 

SurveyPro
Windows

Spectra Geospatial Origin
Saha Yazılımı

GeoGezgin Yazılımı
Android/Windows

• Gelişmiş, kullanımı kolay arazi uygulama yazılımı

• Mekanik ve Robotik Total Station lar ve GNSS Alıcıları modelleri ile tam 
uyumlu

• Her türlü veri toplama, aplikasyon, sayısal arazi modeli, yol modülü vb. 
ihtiyaçlarınız için geliştirilen özellikler

• Aktif arkaplan haritaları ile dinamik harita desteği

• Tüm ölçüm teknikleri ve iş akışı için tam destek

• Tamamen yerli yazılım
• Ana ekranda iki farklı koordinat sistemi
• Detaylı sokak haritası
• 4 farklı şekilde nokta kaydetme
      - GPS konumu
      - Harita üzerinden işaretleme
      - Eldeki koordinatların girilmesi
      - Açı ve mesafeden koordinat hesabı
• Rota ve iz kaydı
• Alan hesabı
• 3 - 6˚ , UTM, MGRS koordinat ayarı
• ITRF ve ED50 harita datum ayarı
• Online harita seçebilme
• Raster harita (offline) yükleyebilme

• Noktaya resim ekleme
• Harita üzerinde seçilen noktanın 

koordinat hesabı
• Harita ekranı üzerinde pusula 

gösterebilme
• 10.000 noktaya kadar kayıt edebilme
• Google Earth yükleyebilme 
• 2D - 3D ve müşteri haritası yükleme
• Arazide çekilen fotoğrafa öznitelik 

ekleme 
• Rota oluşturma, nokta ekleme ve altlık 

harita işaretleme
•  Gezi kaydı ve gezi dönüş kaydı  

oluşturma

Spectra müşterilerine en son teknolojiyi getirmek ve üretkenliğinizi artırmak 
için özel olarak tasarlanmıştır.

Donanımınıza anında hızlı bir şekilde bağlanmak için geleneksel, GNSS ve 
entegre anket, anket stilleri oluşturun ve kaydedin. Gezici ve baz istasyonu, 
saha kalibrasyonu, aplikasyon, gözlemlenen kontrol ve daha birçok seçenek 
için parametreleri tanımlayın ve saklayın, kurulumu hızlı ve kolay hale getirin.

Mekanik Total Station ve SP60 GNSS’ye bağlanabilen, modern bir görünüme 
ve hisse sahip yepyeni bir giriş seviyesi saha yazılımıdır.
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GeoSlam Zeb Go
Her İşe Uygun El Tipi Mobil Lazer Tarayıcı

EL TİPİ LAZER TARAYICILARI

Eğer siz de haritalama ve mekansal ölçümler için hızlı ve güvenilir bir lazer tarayıcı 
arıyorsanız ZEB Go ile tanışın. Maden ölçmeleri, kübaj hesapları, orman mescere 
haritaları, tavan araları, kat planı çalışmaları için ekonomik ve pratik bir tarayıcı.

• İngilitere Üretimi, 70 ülkede kullanılan kanıtlanmış ve güvenilir 3 boyutlu ölçüm 
verileri üreten SLAM Teknolojisi

• 3D tarama verilerinizi işlenebilir bilgilere dönüştürür

• Çoklu taramaları, farklı zamanda ölçülen katları, otomatik birleştirme, 
referanslama ve boşlukları ölçüme hazır hale getirme

• Sürükle-Bırak fonksiyonu ile hızlı ve basit veri işleme

• Opsiyonel Çizim Paketleri : Start, Plan, BIM, Mining, Pro

Yürü ve Tara denilebilecek kadar Kolay Sistem

Menzil 30 metre

Lazer 1.Sınıf / λ 905nm

Görüş Açısı 360° x 270°

Koruma Sınıfı IP64

Veri İşleme Post-Process

Veri Toplayıcı Taşıma Sırt Çantalı

Tarayıcı Ağırlığı 850 gram

Renkli Nokta Bulutu Var

Referanslı Görüntü Var

Nokta Sayısı 43.000 / saniye

Sensör Sayısı 1

Bağıl Doğruluk 1-3 cm

Ham Veri Boyutu 100MB / dakika

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Tarama, veri işleme ve görüntüleme aynı anda elinizde. Taramanızı eş zamanlı 
olarak ekrandan takip ederek rotanızı yeniden düzenleyebilir ve sahadan ayrılmadan 
önce ölçülmeyen alan olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Herkes için basit ve 
güvenilir SLAM teknolojisi Zeb-Revo RT.

Uluslararası LAZ, LAS, PLY, TXT, e57 data formatlarında proses sonrası ölçüm 
verileri çıktı alınır.

10 yıldan fazla tecrübesi ile en az gürültülü, kaliteli ve güvenilir data üretir. 

GeoSLAM Hub & Draw

• Yürürken 3D tarama verilerinizi görebilirsiniz

• Çoklu taramaları otomatik birleştirme ve referanslama

• Boşlukları anlamak ve haritalamanın akıllı yolu

• Yürürken gerçek zamanlı data prosesi ve boşlukları görme 

• Opsiyonel Çizim Paketleri : Start, Plan, BIM, Mining, Pro

Menzil 30 metre

Görüş Açısı 360° x 270°

Koruma Sınıfı IP64

Veri İşleme Post-Process

Veri Toplayıcı Taşıma Sırt Çantalı

Tarayıcı Ağırlığı 850 gram

Renkli Nokta Bulutu Var

Intensitv Yok

Referanslı Görüntü Var

Nokta Sayısı 43.000 / saniye

Sensör Sayısı 1

Bağıl Doğruluk 1-3 cm

Ham Veri Boyutu 100MB / dakika

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zeb Revo RT
Veriyi Gerçek Zamanlı Görerek Toplama
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EL TİPİ LAZER TARAYICILARI

Zeb Horizon
GPS’ den bağımsız elde ya da Araç / Drone’ a monte edilerek
kullanılabilen kolaylaştırılmış ve profesyonel veri toplama 

• 100 m mesafeye kadar iç ve dış mekanda kolay kullanım

• Zorlu yüzey ölçümlerini geleneksel sistemlere göre 10 kat daha hızlı ölçen 

• Dakikalar içinde yüksek hassasiyetli 3D modelleme (Güçlü SLAM algoritması)

• Zeb Locate veya Discovery modellerine yükseltilebilme özelliği 

• 1-3 cm doğrulukta saniyede 300.000 nokta

ZEB HORIZON ile Tanışın

GeoSLAM ailesinin en yeni üyesi ZEB-HORIZON 3D mobil tarayıcı ile tanışın.

100 metrelik tarama menzili ile dış mekan ölçümleri için sıradışı bir ürün olan 
ZEB-HORIZON, hafif ve kompakt dizaynı ile iç mekan taramalarında da eşsiz bir 
performans sunar. Disk, batarya ve tarayıcı başlık hepsi 3 kg altında en hafif lidar. 

Güçlü SLAM teknolojisi sayesinde GPS ile çalışmanın olanaksız olduğu yeraltı ve 
orman gibi sahalarda ZEB-HORIZON ile güvenilir veriler elde edebilirsiniz.

Sınırsız Olanaklar

Kolay kullanım ve rahat taşıma sağlamak amacıyla tüm sistem sadece bir sırt 
çantasına sığacak şekilde tasarlanmış, sektörün en hafiflerindendir. 

Yükseklik ayarlı özel jalonlar ile tarama menzilini artırabilir veya tavan boşlukları 
gibi ulaşması zor olan yerlerde tarayıcı başlığı yükselterek rahat bir ölçüm 
sağlayabilirsiniz. Hızlı şekilde kat planları çıkartmak, farklı oturumları aynı projede 
birleştirmek ve sonuç nokta bulutunu Laz, Las, Ply, e57, txt formatlarında farklı 
harita ve modelleme programlarına çıktı vermek mümkündür.

ZEB-HORIZON monte kitini kullanarak kanalizasyon boşluğu gibi alçakta kalan, 
ulaşılması güç alanlarda da veri toplayabilirsiniz.

ZEB-HORIZON’ u insansız hava araçlarına da monte edebilir ve boş alan 
bırakmadan kapsamlı şekilde veri toplayabilirsiniz.

Mağara, yer altı madeni ve tünel ölçümü, tarihi bina rölövesi ve bina iç mekan 
kat planı çıkartılması, maden, taş ve çöp yığınlarının hacim hesaplarının yapılması, 
ormanda mescere, eğim haritası ve ağaç sayımı, kentsel dönüşüm alanları ve 
sokak sayısallaştırması projeleri ile dron dan havada enerji nakil hatları, petrol, 
doğalgaz, yol hat ölçümleri gibi geniş yelpazede kullanımı mümkündür.  
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Kontrol noktalarına ihtiyaç duymadan verilerinizi doğru bir şekilde referanslamak, dünya 
üzerindeki konumuna getirmek artık çok kolay. Hem iç hem de dış mekan ayrı ayrı veya 
birlikte ölçülebilen bir sistemdir.

Set içeriğinde verilen özel dizayn sırt çantasına monte edilmiş ZEB Horizon’ u Jeodezik GNSS 
ile entegreli şekilde ZEB Locate yazılımı kullanarak dakikalar içinde doğru,  Coğrafi referanslı 
bir nokta bulutu oluşturabilirsiniz. 

100 metrelik menzilde, 1-3 cm hassasiyetli nokta bulutunu, kullandığınız GNSS özelliğine göre 
birkaç cm den dm hassasiyete kadar gerçek koordinatları ile proses edip elde edebilirsiniz. 

GeoSLAM modüler yapıda ve kolay tak sök montaj aparatlarına sahip olduğundan, işe göre 
sırtta, elde, araba veya drone üzerinde kullanılabilmesi çok büyük avantajdır.

Opsiyonel olan Kamera (Zeb CAM) ile nokta bulutlarını renklendirmek, öznitelik veya özellik 
tanımlamaya yardımcı olmak amacıyla 3D tarama verilerinize bağlamsal video ve görüntüler 
eklemek mümkündür. GeoSLAM Hub yazılımında video ve tarama verilerini birlikte 
doğru şekilde senkronize etmek için GeoSLAM tarafından algoritmik sıralı akış teknolojisi 
geliştirilmiştir.

Karmaşık sabit yapılar, boru ve elektrik hattı, binalar, kadastral varlıklar ve sınırlar, kentsel 
dönüşüm alanları, tarihi sit alanları, açık ve yer altı madenleri, ormanlar gibi varlıkların 
haritalandırılması, modellenmesi ve değişimlerinin izlenmesini olanaklı kılar.

Ayrıca sistemi satın alırken 1 yıl veya 3 yıl garantili seçeneklerinden biri ile alabilirsiniz. 3 yıl 
garanti özelliği ürününe güvenen üretici firmanın verdiği, birçok firmanın iki yıl bile garanti 
veremediği ortamda sisteme olan güveni artırmaktadır.

Zeb Locate, bir Zeb Horizon’ a sahip değilseniz bütün bir sistem olarak satın alabilirsiniz. Eğer 
sadece Zeb Horizon Lidar ölçme sistemine sahipseniz ilave satın almalar ile cihazınızı Zeb 
Locate sistemine güncelleyebilirsiniz.  

• Zeb Locate,  Zeb Horizon + GNSS ile Nokta Bulutunuzu arazide koordinatlandırır.

• Saniyede 300.000 nokta ile yüksek detay ölçümü,

• Sırtta yürüyerek ölçemeyeceğiniz detay yoktur.

• Opsiyonel İHA (Dron), Jalon ve Araç kullanım özelliğine sahiptir.

Zeb Locate
Hızlı, Hassas ve Uygun Maliyetli Koordinatlı Tarayıcı
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MOBİL HARİTALAMA SİSTEMİ

Zeb Discovery
Lidar ve Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Entegrasyonlarının Geleceği 

• Tak-çıkar yöntemiyle ister yürüyerek, ister İHA ile kullanabildiğiniz Zeb-Horizon’u, şimdi de Zeb-Discovery 
konfigürasyonu ile elde veya araç üzerinde dilediğiniz gibi kullanın

• Lidar ile Nokta bulutu ve profesyonel kamera ile yüksek çözünürlüklü görüntüler, otomatik senkronize 
edilerek hızlı bir iş akışı ile Mobil CBS Veri Toplaması sağlanır

• Dahili GPS ile CBS hassasiyetinde konumlandırma da mümkündür.

** Çevre Koşullarına Bağlı

 ▶ Sektördeki en güçlü SLAM algoritmasına sahip GeoSlam, yüksek çözünürlüklü 
görüntüleme sağlayan NCTech iStar Pulsar Kamera ile güçlerini birleştirdi.

 ▶ GeoSLAM Hub, ZEB Discovery verilerini ve görüntülerini sorunsuz bir şekilde 
senkronize işler. Kontrol için yeni dengeleme özelliği, SLAM algoritmasına harici 
kontrol noktalarını dahil ederek verileri doğru bir şekilde konumlandırabilir ve 
tarama doğruluğunu iyileştirebilir.

 ▶ GeoSLAM, kullanıcıların ZEB Discovery verilerini yönetebilecekleri, kalibrasyonu 
iyileştirebilecekleri ve renklendirme gerçekleştirebilecekleri Orbit Backpack 
Edition’ı piyasaya sürmek için mobil haritalama yazılımı sağlayıcısı Orbit ile iş 
ortaklığı kurdu. Ayrıca varlık envanteri ve yarı otomatik veri çizmek için araçlar ve 
tek seferde tüm projelere coğrafi referans verme yeteneği de kazandırdı.

Menzil 100 metre

Görüş Açısı 360° x 270°

Koruma Sınıfı IP54

Veri İşleme Post-Process

Toplam Ağırlık 9,25 kg

Intensity Var

Referanslı Görüntü Var*

Nokta Sayısı 300.000 / saniye

Sensör Sayısı 16

Bağıl Doğruluk 1-3 cm**

Ham Veri Boyutu 100 – 200 MB / dakika

Kamera Boyutları  118 x 118 x 191 mm

Kare Hızı 7 fps

Lens 4 x f/2.6 balıkgözü lensler

Görüş Açısı 360° x 145° +/- 5°

Dış Kasa CNC Sert Alüminyum Alaşım

Koruma Sınıfı  IP64

Çalışma Sıcaklığı 0°C – 40°C 

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAMERA
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MOBİL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

• Profesyonellerin Hızlı ve Araç üzeri Mobil Veri Toplama Sistemi

• Yüksek hızda, 360°  toplanan 30 Megapiksel geo-referanslı görüntüler sunar.

• Trimble GNSS ve Applanix IMU hareket sensörü ile yüksek konum hassasiyetli  

• Birçok araca ve tekneye kolaylıkla takılabilir, farklı araçlara kolaylıkla aktarılabilir  

• Dayanıklı, güvenilir, az güç harcayan, hafif ve profesyonel dizayn

• Araçta Tabletten kolay kullanım, Ofiste Trimble yazılımlar ile kolay görüntü işleme

Mx7

Profesyonellerin Hızlı ve Araç Üzeri Mobil Veri Toplama Sistemi

HARİTA VE VERİ ÖLÇMEDE MOBİL GÖRÜNTÜLEME DÜNYASINA GİRİŞ YAPIN

Trimble® MX7 Mobil Görüntüleme sistemi ile VISION™ teknolojisi araca monte 
edilen fotogrametrik bir sistem olup köprü, yol, bina ve altyapı bilgilerine hızlı ve 
eksiksiz ulaşmanızda kolaylık sağlar. 360 derece yakalama, yüksek hızda toplanan 30 
Megapiksel geo-referanslı görüntülerle projelerinizi kısa sürede tamamlayabilirsiniz. 
Sonrasında Trimble Trident™ Ofis yazılımını kullanarak topladığınız dataları çıkartın ve 
analizini yapın. Trimble MX7, küçük bir yatırımla mobil görüntüleme dünyasına giriş 
yapmak isteyen kurum/kuruluşlar için ideal bir çözümdür.

Geo Referanslı Görüntülerin Hızlı Toplanması

Trimble MX7 ile statik veya mobil modlarda – yüksek hızlara kadar – bir ortamın 30 
Megapiksel kamera yardımıyla panoramik görüntüsünü yakalayabilirsiniz. 6 adet 
5 Megapiksel kamerası ile donatılmış, Trimble GNSS ve  Applanix®  IMU ataletsel 
hareket sensörü ile Trimble MX7 köprü, bina, yol, karayolları, ve enerji santralleri gibi 
varlıkların yönetiminde ve geo-referanslı görüntüler ile verilerinizi oluşturmanıza 
olanak sağlar. Kompakt , hafif ve dayanıklı sensör yapısıyla MX7 tüm araçlara monte 
edilebilir.

Sistem kontrolü ve veri kayıt özellikleri, Wifi ile kablosuz PC veya tablet üzerinden 
kontrol edilebilmektedir. Trimble Mobil Görüntüleme yazılımı sistem ile verilir ve 
açık, kolay anlaşılabilir bir kullanıcı arayüze sahiptir. Kullanımı kolay yapısı sayesinde 
kullanıcı sistem parametrelerini hızlı bir şekilde ayarlayabilir ve veri  kaydını yapabilir.   
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TABLETLER

MİNİ GNSS ANTEN
Çift Frekanslı L1/L2 Anteni

Endüstriyel Tabletler
Profesyoneller için Tasarlanmış Ultra Dayanıklı Tablet

• Arazi şartlarına dayanıklı tablete (IP67 – MIL-STD 810G) entegre 

• Veri toplama, CBS ve harita çalışmaları için hazır (2 cm – 15 cm)

• Barkod okuma özelliği

• 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth ve Dahili GPS seçenekleri ile 

•  Android işletim sistemi (Magellan / Mitac), Windows (Spectra)

• Arazi şartlarına dayanıklı (IP67 – MIL-STD 810G)

• Veri toplama, CBS ve harita çalışmaları için hazır

• Barkod okuma özelliği

• 4G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS / GNSS seçenekleri 

• Android işletim sistemi (Magellan / Mitac)

Model Ekran
Android
İşletim
Sistemi

İşlemci RAM IP Donanım Donanım
(3G,GPS) NFC/RFID Barkod

Okuyucu

MioWORK 
A500s

5”

450 nits
720*1280

10.0 GMS
2.0 GHz

Octo
3 Gb

32 Gb
IP67

WiFi Dual, BT 
4.2 BLE

4G LTE- 
GPS & GLON-

ASS

NFC / HF RFID
1D / 2D 
Opsiyon

MioWORK 
F740

7”
630 nits

600*1024

9.0 

GMS
1.8 GHz

Octo
2 Gb

32 Gb
IP54

WiFi Dual, BT 
4.2 BLE

4G LTE- 
GPS & GLON-

ASS

NFC / HF RFID

MioWORK 
L135

10.1”

600 nits
800*1280

5.1
1.5 GHz

Quad
2 Gb

16 Gb
IP67 WiFi / BT 4.0 3G / GPS NFC / HF RFID

1D / 2D 
Opsiyon

MioWork  
L1040

10.1”

600 nits
800 x 1280

9.0 

GMS

1.8 GHz
Octo

2 Gb
32 Gb

IP67
WiFi Dual, BT 

4.2 BLE

4G LTE- 
GPS & GLON-

ASS

NFC / HF RFID 
(opsiyonel 

MDM

1D / 2D 
Opsiyon
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•  Android 7.0
•  8 çekirdek işlemci
•  2 GB RAM / 16 GB dahili hafıza
•  8”  renkli dokunmatik ekran
•  7.500 mAh batarya
• 1D/2D barkod okuyucu

Zorlu çevre şartlarında kullanım için tasarlanmış, su 
toz ve düşmeye dayanıklı çeşitli işlerde kullanılabilir 
Rugged Tabletlerdir.

Dayanıklılığını artıracak gelişmiş malzeme yalıtım 
işleme gibi ileri teknoloji kullanılarak üretilen 
tabletlerdir. 

İşletim Sistemi Android 7.0 GPS VAR

İşlemci MTK8783 1.3GHz 8 çekirdekli GSM 3G / 4G LTE

Hafıza 16GB Hafıza (64G/128GB opsiyonal) WiFi 2.4G+5G WIFI 802.11 (b/g/n/ac)

RAM 2 GB BT4.0 VAR

Ekran 8” 5 nokta dokunmatik (1280x800 IPS) Ölçüler 221*145*15mm

Kamera Ön 2.0MP, Arka 5.0MP Ağırlık 600g

Batarya 7.500mAh 3.7V NFC 13.56MHZ (MT6605EN/B)

Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ +50°C HDMI HDMI 1.4a Type C

Barkod Okuma 1D / 2D (opsiyonel) Standart MIL-STD-810G  /  IP67

Aksesuarlar Adaptör, kullanım kılavuzu, Uzatılabilir kemer, kolay el kavrama

Diğer Işık sensörü, Yakınlık sensörü, Yer çekimi sensörü, Barometre, Java desteği, 3 Boyutlu Web tarayıcı Jiroskop, Elektronik Pusula, Müzik, Video

MA7880 Tablet
Profesyonel Endüstriyel Tablet

• Haritalı, Türkçe menülü GPS

• Raster, topo, kara ve deniz haritası desteği

• Kullanıcı tarafından taranmış harita ve Google Earth görüntüsü 
yükleyebilme

• Köy yolları, karayolları ve şehir sokakları yüklü detaylı harita

• 3.2 MP kamera ve multimedya özelliği (eXp 510 ve üstü)

• 3” dokunmatik transflektif renkli ekran (eXp 510 ve üstü)

eXplorist SERİSİ
Profesyonel El Tipi Veri Toplama Cihazları

Dünyanın ilk sivil GPS üreticisi Magellan’dan Mühendislik, Denizcilik, Doğa Sporları vb. aktiviteler ile şehir içi kişisel kullanımlarda El tipi GPS özelliğine 
ilave olarak ayrıca fotoğraf makinesi, film gösterici, müzik çalar, 3 eksenli elektronik pusula ve barometrik altimetredir (eXp 510 ve üstü modeller). Bu 
yeni bütünleşik donanımlara ilave olarak Raster (Koordinatlı Resim Harita) veriyi (uydu görüntüsü, taranmış 1/25.000 ölçekli harita) altlık harita olarak 
yükleyebilmesi, nokta veya diğer kayıtlara sesli notlar, fotoğraf veya video kaydedebilme diğer en büyük yeni özelliklerdir ( eXp 510 ve üstü modellerde).

Hızlı işlemcisi, güvenilir GPS chipseti, yüksek hassasiyetli dahili anteni ve bütünleşik sinyal arttırma özelliği ile en zor şartlarda bile inanılmaz, hızlı ve 
doğru sonuçlara erişin. Bu özelliklerin bir araya gelmesi ile WGS84 / ITRFXX datumda 2-3 metre hassasiyet elde edilebilir.

Vantage Point programında arşivlediğiniz noktalara daha önce çektiğiniz fotoğraf dosyalarınızı ilişkilendirebilirsiniz. Böylece herhangi bir koordinat veya 
yerde çektiğiniz fotoğrafları tarihleri ile her zaman görebilirsiniz. Hatta bu resim eklenmiş noktaları USB kablonuz ile eXplorist 510/610/710 modellere 
aktarabilirsiniz. Böylece El Tipi GPS’lerde gelenekselin dışına çıkılmış kısmen multimedya özelliğine sahip olunmuştur. 

2 AA alkalin / şarj edilebilir NiMH kalem pil ile en az 15 saat kullanıma izin verir. Gücü muhafaza etmeye yardım etmek için cihaz kendini askıya alır fakat 
veri toplamaya devam eder. 

EL TİPİ GPS ve TABLETLER
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

İnsansız Hava Aracı (İHA / Drone)
Profesyonel Yerli ve Milli Multikopter 

• Yerli ARGE ve üretim

• Hızlı ve Ekonomik Bakım, onarım ve yedek parça temini

• Uzmanından eğitim ve satış sonrası destek 

• Robot teknolojisinde 20 yıllık ve SSB testlerinden geçen tecrübe

• Bir üst versiyona veya İHA’ ya upgrade imkanı

• Haritalama, arazi modeli, modelleme ve ortofoto üretimi

• Arama, görüntü alma, keşif ve mühendislik hizmetleri

Güvenlik
• Havada batarya azalma durumunda Kararlı, Güvenli ve Test edilmiş kalktığı yere geri dönüş.

• Herhangi bir motor veya pervane kaybında Quadcopter hariç tümünde güvenli iniş.

• Güvenli uçuş için cihazda sensörler yedeklidir.

• Kumanda menzilden çıkılınca otomatik geri dönüş özelliği vardır. Yalnız kumanda olmadan da uçuş özelliği açık ise kumanda menzili dışına çıkılsa da 
uçuşa devam edilebilir.

• Karakutusuna tüm komutlar ve rotalar ilerisi için kaydedilir.

• Güvenlik anlamında birçok parametre kullanıcı tarafından uçuş öncesi sınırlandırılabilir.

Özellikle 400 hektara kadar ortofoto harita üretebilen Multikopter Dünya çapında az rastlanan bir insansız hava aracımızdır. Ayrıca Zoom kamera, NIR, 
Hyper spectral ve Termal kamera taşıyabilen ürünler geliştirilmiştir. HARİTA, GÜVENLİK, ARAMA KURTARMA, BASIN YAYIN ve daha birçok amaçlı 
kullanılabilecek ürünlerimiz mevcuttur. Taşınılacak yüke ve farklı amaçlar için yurt dışı emsallerinden daha üstün yeni Multikopterler üretmek bundan 
sonraki amacımızdır.

Firmamız hiçbir yurt dışı İHA firmasının distribütörü olmayıp GEO ve TM model YERLİ ürünler üretmektedir. TBC / Pix4d görüntü işleme ve ortofoto harita 
üretim yazılımı için fabrikasından yetkili Türkiye OEM Satış Temsilcisiyiz.

Uçuş Planı
Payload yapısı ile Ortofoto Harita ve 3B 
Arazi Modelleme Özelliği
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Yerli ARGE ve üretim, kompozit yapı

Hızlı ve ekonomik bakım, onarım ve  
yedek parça temini

Uzmanından eğitim ve satış sonrası destek 

Robot teknolojisinde 20 yıllık ve SSB Testlerinden 
geçen tecrübe

Bir üst versiyona veya İHA’ ya upgrade imkanı

Haritalama, arazi modeli, modelleme ve  
ortofoto üretimi

Arama, görüntü alma, keşif ve  
mühendislik hizmetleri

VTOL Sabit Kanatlı İHA 

Dikey iniş ve kalkış (VTOL) özellikli sabit kanatlı İHA’dır. Uzun mesafe uçuş ve çalışma verimliliğine sahiptir. Termal, Zoom, NIR ve harita amaçlı kameralar 
ile kullanım amacınıza uygun seçiminizle, güvenlik sektörü ve harita üretmede kullanabilirsiniz.

Farklı ve Şık Görünüm

HA gövdesi, yapısının sağlam ve hafif olması için karbon fiber ve kompozit malzemeden üretilmiştir.

Tam Otomatik Mod 

Multi-Rotor Mode, otomatik dikey iniş-kalkış yapmak için kullanılan anahtar ile, kalkıştan sonra otomatik Sabit Kanat moduna geçerek, farklı kalkış 
alanları için İHA’ yı kullanılabilir hale getirir.  Çift frekanslı PPK GNSS bordu ile yerde minimum GCP noktası kullanılarak hızlı harita üretimine uygundur.  

Batarya 

VTOL modu ve yatay uçuş modları için kullanılan farklı iki batarya çifti ile yatay uçuş mesafesi maksimum 80 km’ye kadar uzatılabilir.

İnsansız Hava Aracı (İHA / VTOL)
Profesyonel Yerli ve Milli Sabit Kanat / VTOL

Model VTOL V2500-E VTOL V3400-H 
Model Adı BOZKUŞ GÖKTUĞ-VT 
Kalkış VTOL VTOL 
Kanat Genişliği 2.5 m 3.4 m 
Gövde Uzunluğu 1.5 m 1.8 m 
Max. Kalkış Ağırlığı 10 Kg 22 Kg 
Faydalı Yük 1.2 Kg 1.5 Kg 
Tahrik Sistemi Fırçasız DC Motor İçten Yanmalı EFI Motoru
Güç Sistemi  Alternatör (Opsiyonel)
Malzeme Kompozit Kompozit
Veri Bağlantı Menzili 10-25 Km 20-100 Km 
Uçuş Süresi 60-80 dk 3 saat
Hız 50-60 Km / saat 60-70 Km / saat 
Max. Hız 90 Km / saat 110 Km / saat 
Rakım MSL 8.000 ft MSL 10.000 ft 

Yer Kontrol İstasyonu 5.5" veya 10.1" Tablet
5.5” veya 10.1” Tablet

15.6” Sert Kılıf
Çanta PC

Harita Kamerası 24 Mp / 36 Mp / 42 Mp 36 Mp / 42 Mp / 61 Mp
Kamera Çift veya Tek Çift veya Tek

BOZKUŞ
VTOL V2500-E

GÖKTUĞ
VTOL V3400-H
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İHA AKSESUARLAR

• İntel i5 İşlemci
• 15,6 ”Dokunmatik Ekran
• Dayanıklı Sert Kılıflı Çanta
• 128 Gb Bellek, 8 Gb Ram
• Uçak Bilgilerini Takip
• Video kaydı, Harita  

Üzerinden Takip

Pixhawk 2.1 Cube Orange
• 32 Bit ARM Cortex M7
• 400 MHz
• 1 MB RAM  /  2 MB Flash

Sony 24/42 MP
Haritalama Kamerası

36x Zoom Kamera

25/50 mm Mercek
640 Pix. Termal kamera

Lazer mesafe ölçer (1000m)
30x Yakınlaştırma Kamerası

30x Optik Zoom Kamera

Çift Sensörlü Kamera
(10x Zoom 640 Px Termal)

Taranis X9D Plus Kumanda
• 16 Kanal
• 9 msn Gecikme Süresi
• 60 Model Hafızası
• 64 mixer 9 Uçuş Modu

Here 2 GNSS Modül 
• GPS, GLONASS, BeiDou
• 48,8 g Ağırlık
• Yenileme Hızı 8 Hz

İnsight Görüntü Aktarma
• 5G FHD Dijital görüntü aktarma
• 1920*1080 60fps’ye kadar giriş 

ve çıkış
• 5db yöneltmesiz anten ile 2-3 km 

menzil
• 14 db yöneltmeli anten ile 5 

km’ye kadar görüntü aktarma

• Radyolink, Veri Bağlantısı ve Videolink
• 7 ”Dokunmatik Ekran
• Özelleştirilmiş İHA İşletim Sistemi
• 4G Ağı için Evrensel Modül
• GPS İşaretçisi

• 1080p @ 60fps HD FPV
• 15 km Menzil
• Android 9.0 OS
• 8 Çekirdekli CPU, 2 GB RAM, 16G ROM
• HDMI Çıkışı
• Radyo ve Telemetri
• Uzun Menzilli Anten
• 5,5 inç Yüksek Parlaklık Monitörü

• Intel Core i7 İşlemci,
• 8 Gb RAM
• 10,1 ”Dokunmatik ekran
• 128 Gb, Depolama alanı
• Windows 10 İşletim Sistemi
• Kullanırken bir dizüstü bilgisayara 

bağlanma (isteğe bağlı bir klavye)
• IP65 Dayanıklı Kasa

YER İSTASYONLARI

DİĞER AKSESUARLAR
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LAZER VE OPTİK CİHAZLAR

Radyolink, Veri Bağlantısı ve Videolink
7 ”Dokunmatik Ekran
Özelleştirilmiş İHA İşletim Sistemi
4G Ağı için Evrensel Modül
GPS İşaretçisi

1080p @ 60fps HD FPV
15 km Menzil
Android 9.0 OS
8 Çekirdekli CPU, 2 GB RAM, 16G ROM
HDMI Çıkışı
Radyo ve Telemetri
Uzun Menzilli Anten
5,5 inç Yüksek Parlaklık Monitörü

HV101
Yatay / Dikey Lazerler

HL450
• Dijital yükseklik okunma
• Flaş önleyici sensör
• Zorlu ortamlarda 

dayanıklılık

HR320
• İç ve dış mekanlar için 

uygun
• Ön ve arkada çift LCD ekran
• 1.5 m düşmeye dayanıklı
•  IP67

HL760/HL760U
• Kiriş çapından etkilenmez
• Yüksek doğruluk
• Dijital yükseklik okuma
• LCD arka ışığı
• Flaş önleyici sensör
• 3 m düşmeye karşı dayanıklı

DR400
• Mirasız seviye kontrol
• Eğim kompansatörü
• Aydınlatmalı LCD ekran
• Temassız yükseklik ölçümü
• Şok dayanım sensörü
• 3’ü bir arada teknoloji
(Dijital Mira-Lazer Alıcı- 

Lazer Metre)

CR600

•  Zorlu ortamlarda dayanıklılık
• 3 m düşmeye dayanıklı
• LED yükseklik göstergeleri
• Ayarlanabilir bant genişliği
• 270˚ çalışma aralığı
• Birinci sınıf alıcı hücreler

GL412N/422N
Eğim Lazeri

DG613
Boru Tünel Lazerleri

UL633N
Universal Lazer

• Yatay ve düşey çalışabilme İmkanı
• Otomatik düzeçleme
• 3 mm @ 30 m hassasiyet
• 350 m çap çalışma aralığı
• Doğrultu Kontrolü
• Hızlı başlatma ve tek buton ile basit 

çalıştırma
• Donanım yüksekliği ikazı - hatalı 

okumalardan kaçınmak için, cihaz 
dönmeyi durdurur

• Tek Eksen Manuel Eğim Modu
• Sağlam ve portatif

• Doğruluk 1.5 mm @ 30 m
• 800 m çapında çalışma aralığı
• Otomatik eğim hesaplama
• Tüm şantiye gereksinimlerini 

karşılayan çeşitli ayar seçenekleri
• Son derece dayanıklı ve taşınabilir

• Otomatik hizalama
• Otomatik eğim hesaplama
• -%25 ile %25 arası derece aralığı
• 2 HL760 lazer alıcı ve SF601 Spot Bulucu 

dahildir
• Titreşim önleyici filtre
• Otomatik sıcaklık kontrolü
• Otomatik eksen hizalama
• 1 m betona veya 1.5 m tripod üzerinde 

düşmeye dayanıklı

• Derece aralığı: -%12 ila +%40
• Yüksek hızlı tesviye sistemi
• Tam çapraz eksen telafisi
• Tüm eğim aralığı ve tam çapraz eksen 

kompanzasyonu üzerinden otomatik 
seviyeleme

• Ultra hızlı ışın hareketi
• Radyo / IR uzaktan kumanda ile 150 m’ye 

kadar çalışma aralığı
• Lazer ve uzaktan kumanda da grafik ekran 

(UL633’e benzer)
• IP68 koruması
• Esnek güç seçeneği (NiMH/Alkalin)
• Çalışma süresini sıkıştıran gelişmiş işlevler: 

Hat Ayarı/Kontrol (ilk gün kurulumu), Hat 
Tarama (ikinci gün kurulumu) ve Hat Uyarısı

LAZER ALICILAR
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AKSESUARLAR

Nokta ve Çizgi Lazerleri

Lazer Metreler

GNSS Aksesuarları

Total Station Aksesuarları

Fiberglass Alet 
sehpası

(Çift Kilit) 
(5203-10-BLK)

Total Station Prizma ve 
Tutucusu

(6402-10-FOB)

Total Station Jalonu 4.6m
(5531-30)

Total Station Jalonu  
(2.6 m-TLV tip) (5531-10)

Mini Prizma Seti  
(0 mm, ince jalonlu)  

(6600-10)

Çift Kilitli Ahşap  
Alet Sehpası  

(5220-11-BLK)

Yükseltmeli 
Ahşap Sehpa
3.8 m (5321-

17-ORG)

Jalon Klampı
(5200-150)

Çeküllü 
Tribrach

(2152-04-BLK)

Tribrach 
Adaptörü 
(2070-00)

Teleskopik GPS 
Jalonu

3.6m  (5129-75)
2.6 m (5129-55)

LT51
• Otomatik tesviye
• Tek kişi ile oda planı (duvarlar, fayans, halı vs.)
• 30m ‘ye kadar çalışma aralığı
• Toza, suya ve darbeye dayanıklı
• Koruyucu kauçuk kaplama ünite
• Beton zemine 1 m’ye kadar düşmeye dayanıklı

QM10

• Doğru ve güvenilir
• Hızlı nokta ve mesafe ölçüm
• 30 m ölçüm aralığı
• Tüm aralıkta +/- 2,0 mm doğruluk
• Alan ve Hacim hesaplamaları
• Uzun pil ömrü 8000+ ölçüm
• Son ölçüm hafızası ve saklama
• Arkadan aydınlatmalı ekran
• Seçilebilir ölçü birimleri

QM20

• Doğru ve güvenilir
• Hızlı nokta ve mesafe ölçüm
• 50 m ölçüm aralığı
• Tüm aralıkta +/- 2,0 mm doğruluk
• Alan ve Hacim hesaplamaları
• Uzun pil ömrü 8000+ ölçüm
• Son ölçüm hafızası ve saklama
• Arkadan aydınlatmalı ekran
• Seçilebilir ölçü birimleri
• Pisagor modunu kullanarak dolaylı ölçüm
• LCD’de eğim sensörü okuma

QM55
• 1,5 m’ye kadar düşmelere dayanıklı
• 50 m ölçüm aralığı
• Tüm aralıkta ±1.5 mm doğruluk
• Basit alan ve hacim fonksiyonları
• Pisagor işlevleri
• Sinyal Gücü Göstergesi
• Hızlı ölçüm yanıtı
• Uzun pil ömrü 5.000 ‘den fazla ölçüm

QM95
• Yüksek doğruluk  ±1.0 mm 
• Uzun Mesafe ölçümü  200 m  
• Aydınlatmalı büyük LCD ekran 
• İç ve dış mekanda kullanım
• 1.5 metreden düşmelere dayanıklı
• Hızlı ölçüm modu
• Hızlı ölçme tepki süresi

LT20
• Sağlam tasarım, düştükten sonra bile işin 

devam etme
• Parlak çizgiler – parlak ışıklı alanlarda bile 

görülmesi kolay
• Geniş açılı ışınlar maksimum kapsama alanı 

sağlar

LT52G
• Sektörün en parlak yeşil ışın çapraz çizgileri
• 60m ‘ ye kadar kolay görülebilen ışınlar
• 5 ışınlı işaretçiyi ve çapraz çizgili lazer tek bir üründe
• Çok yönlü kullanımı ile dikey, düz ve dik alanlar da çalışın
• Otomatik tesviye, doğruluk ve hızlı kurulum sağlar
• 2,5 mm @ 15 m hassasiyet
• Güçlü lityum-ion şarj edilebilir piller 11 saat çalışma
• IP54 suya, çamura ve darbeye dayanıklı
• Beton zemine 1 m‘den düşmeye dayanıklı



Geomatics Group, 1996 yılında kurulmuş ve faaliyet süresince GPS/GNSS Uydu Teknolojileri, Sabit 
GNSS İstasyonu, CBS Ürünleri ve Yerli yazılım çözümleri, Nivo ve Total Station ölçü aletleri, yersel ve 
mobil lazer tarayıcılar, mobil araç üzeri CBS veri toplama cihazları, satış ve teknik servis hizmetleri 
ile mühendislik projeleri, coğrafi bilgi sistemi çalışmaları gerçekleştirmektedir. 2014 yılından itibaren 
insansız hava aracı platformları AR-GE, üretim ve satış hizmetleri de sağlamaktadır. Şu ana kadar 150 
adetin üzerinde İnsansız Hava Aracı teslimatı ve eğitimi tamamlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz Ankara’da olup Samsun ve Diyarbakır’da da bölge müdürlüklerimizle birlikte 
yaklaşık 50 kişilik tecrübeli kadromuzla siz değerli müşterilerimize en son teknolojiyi makul ücret-
lerle sunmakta ve projelerinizi uygun donanımlar ile gerçekleştirmekteyiz. Firmamız sadece teknik 
cihazlar tedarik etmeyip ayrıca 26 senelik tecrübemizle danışmanlık faaliyeti de göstermekte olup 
projelerinize uygun yazılım / donanım çözümleri sunmaktadır.

Firmamız, Harita, İnşaat ve diğer arazi tabanlı mühendislik sektörlerinde kullanılan ileri teknoloji teknik 
cihazlardan Trimble, Spectra Geospatial, Nikon Total Station ve Nivo, Seco markaları ile Mio marka 
El Tipi GPS, Tablet ve endüstriyel dayanıklı cep telefonu ve GeoSlam Lidar ürünlerinin Türkiye’de tek 
yetkili temsilcisidir. Ayrıca yerli malı olarak ürettiğimiz insansız hava araçlarımızla (Drone, VTOL, Sabit 
Kanat) sınırların ötesine geçmekteyiz.İHA / Drone – İHA / VTOL

Türkiye’de profesyonelce  

üretilen İLK’lerden

El Tipi Lazer Tarayıcılar

Basitleştirilmiş Mobil Lazer Tarama  
iç ve dış mekanda haritalama sistemi

eXplorist Serisi El Tipi GPS

Detaylı Geomatics haritalı ve Türkçe 
menülü dayanıklı GPS ürünleri

GNSS/CBS-DGPS Alıcıları

Statik, RTK ve CORS uyumlu  
1-2 cm hassasiyetli 

Profesyonel GPS/GNSS

Mobil Haritalama Sistemi

Profesyonellerin Hızlı ve Araç üzeri  
Mobil Veri Toplama Sistemi

Endüstriyel Dayanıklı Tablet / Tablet GPS

IP67 standartında, Barkod okuma,  
4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Glonass ve 

Android işletim sistemli

Total Station

Amerikan firmadan Japonya’da üretim  
reflektörlü, reflektörsüz veya  

robotik cihazlar

Yazılım

Zamandan tasarruf + oluşturarak tıklama + 
veritabanı özelliklerini düzenleme

Lazer Metre, Boru-Tünel ve  
Eğim Tesviye Lazerleri

Endüstri lideri, Amerikan teknolojisi 
 lazer ürünleri


