
Receptores GNSS
Série Zenith15 e 25 Pro
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• Proteção IP68 contra pó e  
água

• Resiste a quedas de 2 m
• Resistente a vibrações

CONSTRUÍDO A PENSAR NO 
FUTURO
• GSM/GPRS/UMTS de banda 

quad-penta
• Rádio UHF e Bluetooth®

• Verdadeiro GNSS: GPS, 
GLONASS, BeiDou, Galileo 
e SBAS

MISTURE E CONJUGUE 
• Combine com o seu sistema 

de registo de dados e  
software preferidos

• Conectividade aberta
• Total flexibilidade de 

configuração

works when you do



CONSTRUÍDO PARA DURAR, 
CONSTRUÍDO A PENSAR NO FUTURO
Resistentes a vibrações e a quedas de 2 metros e com proteção 
imbatível IP68 contra pó e submersão em água, os receptores 
GNSS Zenith15 e 25 da GeoMax foram construídos para durar, 
trabalhando mesmo em condições extremas.

Esta resiliência é oferecida em conjunto com a incomparável 
tecnologia Q-Lock™, que permite efetuar o rastreamento em 
condições desafiantes. Combinado com o seu sistema de registo 
de dados e software de campo preferidos, terá total flexibilidade 
e conetividade aberta no terreno.

SÉRIE ZENITH25 PRO
A sua escolha profissional, no presente e no futuro
Equipada com a mais avançada tecnologia do receptor GNSS, 
a série Zenith25 Pro suporta os sistemas GPS, GLONASS, 
Galileo, BeiDou e SBAS. Adequada a qualquer aplicação, a série 
Zenith25 Pro considera igualmente as novas constelações 
GNSS, como é o caso da BeiDou e da Galileo atuais, stando 
preparada para ainda mais sinais no futuro. 

TECNOLOGIA GNSS NOVATEL E 
TECNOLOGIA Q-LOCK™
Todos os satélites visíveis são rastrea-
dos com a mais elevada sensibilidade 
possível. Algoritmos de rastreamento e 
mitigação de multicaminho sofisticados 
que garantem medições de ruído mais 
baixas.

MÓDULOS GSM E UHF 
DE 3,75 G INTEGRADOS
Conectividade em longas 
distâncias e maior 
flexibilidade.

ROBUSTEZ
Proteção contra o pó 
e submersão na água 
segundo a certificação 
IP68 e resistência a 
vibrações e choque.



PORTA DE 
ALIMENTAÇÃO 
E RÁDIO 
EXTERNA
 Flexibilidade 
melhorada para 
configurações 
de base.

CONTROLE COMPLETO 
ATRAVÉS DO TECLADO 
DO RECEPTOR
Informação relevante do 
estado à primeira vista e 
definições utilizadas com 
mais frequência.

RÁPIDA SUBSTITUIÇÃO 
ENTRE CARTÕES SIM E 
MICRO SD
Acesso rápido ao cartão 
SIM e sistema de gestão 
de memória flexível.

ANTENA GSM/
GPRS INTERNA
Design compacto, 
máxima robustez.

SÉRIE ZENITH15 
A sua escolha rentável

Este robusto recetor GNSS de nível básico 
oferece-lhe a flexibilidade de escolha 
entre UHF e GSM consoante a situação. 

UMA ANTENA PARA 
TODAS AS APLICAÇÕES

• Conetividade aberta
 Escolha o seu software de 

campo preferido.

• Total flexibilidade 
 Escolha o seu sistema 

de registo de dados 
preferido.
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*Opcional  ** A precisão e a fiabilidade da medição dependem de vários fatores incluindo satélite, geometria, 
obstruções, tempo de observação, condições ionosféricas, multicaminho, etc. Os valores indicados pressupõem condições normais a favoráveis.

ZENITH25 PRO4 ZENITH25 PRO ZENITH15
Tecnologia Q-Lock™ Ruído mais baixo e mitigação de multicaminho

Satélites (Número máximo rastreado em simultâneo) 60

Canais 120

Rastreio GPS L1, L2, L2C

Rastreio GLONASS L1, L2

Rastreio BeiDou B1, B2 B1* -

Rastreio Galileo E1, E5b* E1* -

Atualização da posição 20 Hz*, 5 Hz 20 Hz*, 5 Hz 5 Hz

SBAS EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

PRECISÃO**
Estática H/V (mm + ppm) 3 + 0,5 / 5 + 0,5 3 + 0,5 / 5 + 0,5   3 + 0,5 / 5 + 0,5

Estática longa H/V (mm + ppm) 3 + 0,1/ 3,5 + 0,4 3 + 0,1/ 3,5 + 0,4   3 + 0,1/ 3,5 + 0,4

Cinemática H/V (mm + ppm) 8 + 1 / 15 + 1 8 + 1 / 15 + 1 10 + 1 / 20 + 1

COMUNICAÇÃO

Módulo GSM/GPRS GSM Quad-Band e Penta-Band; UMTS 800/850/900/1900/2100 MHz; antena interna

Módulo de rádio UHF Transcetor de 1000 mW; 406 – 480 MHz

Sim Opcional Opcional

Bluetooth® Dispositivo de classe II

Porta de comunicação USB, série e alimentação

INTERFACES

Teclado Ligar/desligar e teclas de função

Indicadores de estado do LED e de modo Posição, bateria, Bluetooth®, recepção RTK, transmissão RTK, cartão de armazenamen-
to; Móvel, base, estático

Registro de dados Cartão microSD removível de 8 GB

GSM/TCP/IP Cartão SIM removível

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Alimentação externa/bateria interna 10,5 V a 28 V/removível 2,6 Ah; 7,4 V

Tempo de funcionamento (estático/móvel) 9 h/6 h 9 h/6 h 7,5 h/5 h

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Dimensões/peso Altura 95 mm, ø 198 mm/1,2 kg incl. bateria e rádio UHF

Temperatura de funcionamento – 40°C a 65°C

Classe de proteção IP68 - resistente a pó e a submersão na água

Umidade 100%, condensação

Vibração Resistente à tensão mecânica de acordo com a ISO 9022-36-05

Choque Resistente a quedas de 2 metros sobre superfícies duras

Na GeoMax, disponibilizamos de um portfólio abrangente 
de soluções integradas graças ao desenvolvimento, fabrico 
e distribuição de equipamento e software de levantamento 
e construção de qualidade.
Os nossos produtos são conhecidos pela robustez, 
facilidade de utilização e relação preço/desempenho 
excecional. Com sede na Europa, a nossa tecnologia conta 
com o suporte de uma enorme rede de vendas e de 
serviço que abrange todos os continentes e mais de 100 
filiais.

www.geomax-positioning.com

Série Zenith15 e 25 Pro

PARCEIRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADO GEOMAX


