
Totalmente aberta 
Windows® CE
• Suporta qualquer software 

de campo WinCE®

• Aberta para 
  desenvolvimento próprio
• Personalize seu sistema

Totalmente conectada
• Bluetooth® integrado
• Pen drive USB
• Tecnologia Plug and Play

Totalmente equipada
 • Tela sensível ao toque de 
   3,5’’
• Alcance sem prisma de 

400 m
• Raio laser visível coaxial

Estação Total Manual
Série Zipp20 – Open WinCE® 
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Série Zipp20 – Open WinCE® 

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.com
info@geomax-positioning.com

... opere, armazene e processe do seu jeito! 
A total funcionalidade com o Windows® CE aberto, permite que você opere o software 
de campo que desejar, integrado com a Série Zipp20 – Open WinCE®.
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Medição angular
Precisão 2”, 5”
Resolução de tela 1”, 5”, 10”
Método Absoluto, contínuo, diametral
Compensação Quatro eixos

Medição linear
Prisma 3000 m / 2 mm + 2 ppm
Sem prisma 3 mm + 2 ppm
Ponto laser 12 x 24 mm**

Interface
Teclado Teclado numérico completo, defi nido 

pelo usuário 
Tela Tela colorida e sensitiva de 3,5” 

Quarter-VGA (320 x 240 pixel), 
10 linhas x 30 caracteres, iluminada

Bluetooth Aparelho classe II
Tamanho da memória 2 GB, interna
Interface Pen Drive
Memória removível Pen Drive USB

Fonte de energia
Bateria interna Removível Li-Ion 4.4 Ah
Autonomia 8 horas

Especifi cações físicas
Peso 5,3 kg***
Temp. de operação – 20 °C a 50 °C
Classe de proteção IP54 proteção contra pó e água
Umidade 95 %, não condensável

Zipp20 R2 Medição linear sobre 
prisma e 250 m sem prisma*

Zipp20 R4 Medição linear sobre 
prisma e 400 m sem prisma*

Série Zipp20
Apresentando GeoMax FieldGenius, X·Pad, 
Carlson SurvCE ou qualquer software de campo 
WinCE® a bordo, a Zipp20 permite que você 
trabalhe da maneira que melhor se adapte às suas 
necessidades. 

Com Bluetooth® integrado e capacidade de se 
conectar a qualquer tablet ou coletor de dados, a 
Zipp20 oferece a mais alta fl exibilidade.

Tudo isso combinado em um sistema que oferece 
uma tela colorida e sensível ao toque, medição 
de longo alcance sem prisma e todos os seus 
aplicativos Windows® CE preferidos, faz da Zipp20 
a estação completa que "funciona quando você 
quer".

Sistema operacional
Windows® Windows® CE

Prumo
Tipo Ponto laser visível
Precisão 1,5 mm a uma altura do instrumento 

de 1,5 m

* Ótimas condições para o Kodak Grey Card (90 % de refl etância)
** A 50 m de distância
*** sem bateria e base nivelante

Todas as marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos 
proprietários.

Tecnologia EDM 
até 400 m

sem prisma

Compensação 
de duplo eixo 
que garante alta 
precisão angular

Longo alcance 
de 3000 m 
com o prisma

Ergonômico 
teclado numérico 

completo para 
rápida navegação 

e entrada de 
dados

Prumo laser 
integrado. 
Facilidade na 
instalação

Sistema 
Operacional 
Windows® CE

Alça removível

Raio laser 
visível coaxial

Proteção IP54 
contra pó e água

Tela colorida 
e sensível ao 
toque  de alta 
resolução

Distanciômetro (Modo Prisma) Classe laser 1 em conformidade 
com IEC 60825-1 resp. EN 60825-1;  Prumo laser: Classe laser 2 
em conformidade com IEC 60825-1 resp. EN 60825-1, 
Distanciômetro (Modo Sem Prisma): Classe laser 3R em
conformidade com IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Direitos autorais GeoMax AG. 

Ilustrações, descrições e 
especifi cações técnicas não são 
vinculativas e podem ser alteradas. 
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Pen Drive 
USB

Bluetooth® 
integrado


