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Úvod
Blahopřejeme vám k zakoupení přístroje Leica iCB50/iCB70.

Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a návody jak nastavit a pra-
covat s přístrojem. Další informace najdete v bodě "1 Bezpečnostní pokyny".
Před zapnutím produktu si důkladně přečtěte Uživatelskou příručku.

Obsah tohoto dokumentu může být změněn bez předchozího upozornění. Produkt
musí být používán v souladu s pokyny v nejnovější verzi tohoto dokumentu.
Aktualizované verze jsou k dispozici ke stažení na následující internetové adrese:
https://myworld.leica-geosystems.com > myDownloads.

Modelové označení přístroje a jeho výrobní číslo je uvedeno na identifikačním
štítku.
V případě potřeby kontaktu obchodního zastoupení nebo autorizovaného servisu
Leica Geosystems vždy uvádějte tyto informace.

• Systém Windows je registrován ochrannou známkou společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších státech

• Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou Bluetooth SIG, Inc.

Všechny další ochranné známky jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků.

Tento manuál se vztahuje ke všem přístrojům iCB50/iCB70. Odlišnosti mezi jednot-
livými modely jsou přehledně popsány v návodu.

Název Popis/formát

Stručný
návod
iCB50/70

Poskytuje přehled o výrobku spolu s technickými
daty a bezpečnostními pokyny. Slouží jako rychlý
referenční návod.

ü ü

Uživatelská
příručka
iCB50/70

V manuálu jsou uvedeny všechny postupy potřebné
pro obsluhu přístroje na základní úrovni. Poskytuje
přehled o výrobku spolu s technickými daty a
bezpečnostními pokyny.

- ü

iCON build
Průvodce

Celkově komplexní průvodce produktem a
aplikačními funkcemi. Obsahuje podrobné popisy
speciálního nastavení softwaru/hardwaru a softwa-
rových/hardwarových funkcí určených pro technické
odborníky.

- ü

Veškerou dokumentaci/software pro iCB50/70 najdete zde:
• dodávané zařízení pro ukládání dat
• https://myworld.leica-geosystems.com

Nákup

☞

Identifikace produktu

Ochranné známky

Platnost této příručky

Dostupná dokumentace
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Na poslední stránce této příručky najdete adresu ústředí společnosti Leica Geo-
systems. Seznam regionálních kontaktů najdete na 
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.

myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) nabízí
široké spektrum služeb, informací a školícího materiálu.
Díky přímému přístupu do myWorld můžete kdykoli využívat všech relevantních
služeb.
Služba Popis
myProducts Zaregistrujte všechny produkty, které Vy a Vaše

společnost vlastníte a objevte svět Leica Geosystems:
Můžete zde zobrazovat podrobné informace o svých
přístrojích, aktualizovat své přístroje na nejnovější
verze softwaru a získávat vždy tu nejaktuálnější doku-
mentaci.

myService Prohlížení aktuálního stavu servisu a celé servisní his-
torie Vašich přístrojů v servisních centrech Leica Geo-
systems. Přístup k podrobným informacím o prove-
deném servisu a stahování aktuálních kalibračních cer-
tifikátů a servisních zpráv.

mySupport Vytvářejte nové požadavky na technickou podporu
vašich produktů, které budou zodpovězeny vaším
lokálním týmem technické podpory Leica Geosystems.
Prohlížejte si úplnou historii vašich požadavků na tech-
nickou podporu a podrobné informace o každém
požadavku pro případ, že se chcete vracet k
předchozím případům.

myTraining Zvyšování znalostí o produktech s Leica Geosystems
Campus - Informace, znalosti, školení. Přístup k nej-
novějším online školením a materiálům a registrace na
kurzy a semináře ve Vaší zemi.

myTrustedServices Přidávejte a spravujte uživatele pro Leica Geosystems
Trusted Services, bezpečné softwarové služby, které
Vám pomáhají optimalizovat pracovní postupy a zvýšit
efektivitu.

Adresář Leica Geosys-
tems
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1 Bezpečnostní pokyny
1.1 Obecné

Následující pokyny by měly osobě zodpovědné za produkt a osobě, která skutečně
používá zařízení, umožnit předvídat provozní rizika a vyhýbat se jim.
Osoba odpovědná za produkt musí zajistit, aby všichni uživatelé porozuměli těmto
pokynům a dodržovali je.

Varovné zprávy jsou neodmyslitelnou součástí bezpečnostního systému přístroje.
Objevují se všude tam, kde hrozí nebezpečí nebo může dojít k nebezpečným
situacím.
Varovné zprávy...
• upozorňují uživatele na přímé i nepřímé nebezpečí při použití výrobku.
• upozorňují na obecná pravidla žádoucího chování.

Všechny bezpečnostní pokyny a zprávy je v zájmu vaší bezpečnosti nutno přísně
dodržovat! Proto musí být manuál stále k dispozici všem, kdo zde popsané ope-
race provádějí.
NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, POZOR a OZNÁMENÍ jsou standardizované kategorie
varovných zpráv, které upozorňují na různě vysoké riziko zranění osob a škod na
majetku. V zájmu vaší bezpečnosti si dobře prostudujte následující tabulku
vysvětlující různé typy těchto zpráv. U varovných zpráv mohou být uvedeny
doplňkové bezpečnostní symboly a informační text.
Typ Popis

NEBEZPEČÍ
Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou
situaci, která, pokud nebude odvrácena, bude
mít za následek smrtelný nebo těžký úraz.

VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by
mohlo mít za následek smrtelný nebo těžký
úraz.

UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by
mohlo mít za následek lehčí zranění.

OZNÁMENÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by
mohlo mít za následek materiální, finanční a
ekologické škody.

☞ Důležité zásady, které musí být dodrženy v
praxi, aby byl přístroj využit technicky
správným a účinným způsobem.

1.2 Vymezení použití přístroje
• Měření horizontálních a vertikálních úhlů
• Měření vzdáleností
• Záznam měření
• Vizualizace směru zaměřování a vertikálních os
• Datová komunikace s externími spotřebiči
• Softwarové výpočty

Popis

O varovných zprávách

Zamýšlené použití
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• Použití přístroje bez poučení.
• Použití mimo zamýšlené použití a limity.
• Vyřazení bezpečnostního systému z činnosti.
• Nerespektování poznámek o rizicích.
• Otevírání přístroje pomocí např. šroubováku, kromě povolených úkonů např.

výměna baterií.
• Modifikace a předělávání přístroje.
• Používání kradeného přístroje.
• Produkt nesmí být používán, pokud vykazuje znatelná poškození nebo vady.
• Použití příslušenství jiných výrobců bez předchozího výslovného souhlasu

Leica Geosystems.
• Úmyslné oslepení třetích osob.
• Ovládání strojů, pohybujících se objektů nebo podobných monitorovacích apli-

kací bez dalších kontrolních a bezpečnostních instalací.
• Cílení přímo do Slunce.
• Nedostatečná bezpečnostní opatření na pracovišti.

1.3 Limity použití
Vhodné pro používání v atmosféře vhodné pro trvalé osídlení lidmi: není vhodné
pro používání v agresivních nebo výbušných prostředích.

VAROVÁNÍ
Práce v nebezpečných oblastech, v blízkosti elektrických instalací nebo v
podobných situacích.
Ohrožení života.
Opatření:
▶ Před prací v takových podmínkách musí osoba zodpovědná za produkt kon-

taktovat místní úřady bezpečnosti práce a bezpečnostní odborníky.

1.4 Odpovědnost
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, uváděna zde jako Leica Geosystems,
je odpovědná za dodání přístroje včetně uživatelského návodu a originálního
příslušenství, a to v bezvadném stavu.

Osoba odpovědná za produkt má následující povinnosti:
• Porozumnět bezpečnostním pokynům uvedeným na výrobku a instrukcím v

uživatelském manuálu.
• Ujistit se, že je zařízení používáno v souladu s instrukcemi.
• Seznámit se s místními předpisy, které se týkají bezpečnosti a prevence

nehod.
• Ihned informovat zastoupení Leica Geosystems, jestliže se výrobek stane

nebezpečným.
• Musí zajistit dodržování národních zákonů, předpisů a podmínek pro provoz

produktu.

Předpokládané
nesprávné použití

Prostředí

Výrobce přístroje

Osobě odpovědná za
výrobek
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1.5 Nebezpečí při práci s přístrojem

OZNÁMENÍ
Pád na zem, špatné použití, úpravy, dlouhodobé skladování nebo přeprava
výrobku
Sledujte, zda neprovádí chybná měření.
Opatření:
▶ Je třeba pravidelně provádět kontrolní měření a kalibraci v terénu podle Uživa-

telské příručky, zejména pokud byl přístroj nevhodně používán, a také před a
po důležitých měřeních.

NEBEZPEČÍ
Riziko úrazu elektrickým proudem
Z důvodu rizika zasažení elektrickým proudem je velmi nebezpečné používat
stožáry, nivelační latě a nástavce v blízkosti elektrických instalací, jako jsou silové
kabely nebo železniční troleje.
Opatření:
▶ Dodržujte bezpečnou vzdálenost od elektrických instalací. Je-li nezbytné pra-

covat v takovémto prostředí, obraťte se nejprve na úřady odpovědné za elek-
trické instalace a řiďte se jejich pokyny.

VAROVÁNÍ
Zasažení bleskem
Pokud je produkt používán společně s příslušenstvím, například se stožáry, tyčemi
a sloupy, může se zvýšit riziko zasažení bleskem.
Opatření:
▶ Produkt nepoužívejte za bouřky.

VAROVÁNÍ
Rozptýlení/ztráta pozornosti
Při dynamickém použití jako je vytyčování hrozí úrazy, pokud uživatel nevěnuje
pozornost okolí, například pevným překážkám, výkopům či silničnímu provozu.
Opatření:
▶ Osoba odpovědná za produkt musí zajistit, aby si všichni uživatelé byli tohoto

existujícího nebezpečí vědomi.

8 Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ
Neadekvátní zabezpečení pracoviště.
Může vést k nebezpečným situacím, například v silničním provozu, na staveništích
a v průmyslových instalacích.
Opatření:
▶ Pracoviště musí být neustále řádně zabezpečeno.
▶ Dodržujte pravidla zajišťující bezpečnost, prevenci nehod a pravidla silničního

provozu.

UPOZORNĚNÍ
Nasměrování produktu proti slunci
Dávejte pozor, abyste nenasměrovali produkt proti slunci, protože dalekohled fun-
guje jako lupa a mohlo by dojít k poranění zraku nebo poškození vnitřku produktu.
Opatření:
▶ Nesměrujte produkt přímo proti slunci.

UPOZORNĚNÍ
Řádně nezabezpečené příslušenství.
Pokud není příslušenství používané s produktem řádně zabezpečené a produkt je
vystaven mechanickým šokům, například úderům nebo pádu, může být produkt
poškozen a může dojít ke zranění osob.
Opatření:
▶ Při ustavování produktu se ujistěte, že příslušenství je řádně uzpůsobeno,

namontováno, zabezpečeno a zajištěno v pracovní poloze.
▶ Produkt nesmí být vystaven mechanickému namáhání.

VAROVÁNÍ
Nevhodný mechanický dopad na baterie
Při přepravě, zasílání nebo likvidaci baterií může vzniknout při nesprávné mecha-
nické manipulaci riziko požáru.
Opatření:
▶ Před zasíláním nebo likvidací produktu úplně vybijte baterie.
▶ Při přepravě nebo zasílání baterií musí osoba odpovědná za výrobek zajistit

dodržování příslušných národních a mezinárodních pravidel a nařízení.
▶ Před přepravou nebo zasláním kontaktujte místního zástupce nebo nákladní

přepravní společnost.

VAROVÁNÍ
Vystavení baterií vysokému mechanickému namáhání, vysokým okolním tep-
lotám nebo ponoření do kapalin
To může vést k vytečení baterií, požáru nebo výbuchu.
Opatření:
▶ Vyvarujte se toho. Nedávejte baterie do tekutin.
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VAROVÁNÍ
Zkrat kontaktů baterie
Pokud jsou kontakty baterie zkratovány, např. při styku se šperky, klíči, metalickým
papírem nebo jinými kovy, může se baterie přehřát a způsobit zranění nebo požár,
např. při nošení v kapsách.
Opatření:
▶ Ujistěte se, že kontakty baterie nejsou ve stykuk s kovovými objekty.

VAROVÁNÍ
Nesprávná likvidace
Jestliže je přístroj nesprávně zlikvidován, může nastat následující situace:
• Pokud jsou umělohmotné součásti spáleny nebo seškvařeny, dochází při

hoření k uvolňování jedovatých plynů, které mohou poškodit zdraví.
• Jestliže se baterie poškodí nebo silně zahřejí, mohou vybuchnout a způsobit

otravu, popáleniny, poleptání či znečištění životního prostředí.
• Při nezodpovědné likvidaci produktu můžete umožnit jeho používání neautori-

zovaným osobám v rozporu s předpisy, přičemž vystavujete sebe i třetí osoby
riziku vážných zranění a vytváříte prostředí náchylné ke znečištění životního
prostředí.

• Nevhodná likvidace silikonového oleje může způsobit zněčištění životního
prostředí.

• Produkt zahrnuje součásti obsahující beryllium. Při jakékoli úpravě vnitřních
součástí může dojít k uvolnění prachu nebo úlomků beryllia a ke vzniku zdra-
votního rizika.

Opatření:
▶ Produkt nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.

Produkt vhodně zlikvidujte v souladu s národními předpisy
ve vaší zemi.
K produktu nesmí mít nikdy přístup neautorizovaný per-
sonál.

Postup likvidace daného produktu a informace o nakládání s odpady získáte
od distributora Leica Geosystems.

VAROVÁNÍ
Nesprávné opravené zařízení
Riziko úrazu a poškození zařízení kvůli nedostatečným znalostem ohledně opravy.
Opatření:
▶ Opravy těchto produktů smí provádět pouze servisní střediska autorizovaná

společností Leica Geosystems.

1.6 Klasifikace laseru
1.6.1 Obecné

Následující kapitoly obsahují pokyny a informace pro školení o bezpečnosti laserů
podle mezinárodní normy IEC 60825-1 (2014-05) a technického předpisu IEC TR
60825-14 (2004-02). Informace umožní osobě zodpovědné za výrobek a osobě,
která aktuálně používá zařízení, předvídat a vyhnout se provozním rizikům.

Obecné informace
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☞ Podle normy IEC TR 60825-14 (2004-02) výrobky klasifikované jako
lasery třídy 1, třídy 2 a třídy 3R nevyžadují:
• spolupráci s bezpečnostním technikem přes lasery,
• ochranné oblečení a brýle,
• speciální výstražné značky v pracovním prostoru laseru
pokud je zařízení používáno v souladu s Uživatelským návodem vzhle-
dem k nízkému riziku poškození zraku.

☞ Národní zákony a místní předpisy mohou stanovit přísnější pokyny pro
bezpečné používání laserů, než IEC 60825-1 (2014-05) a
IEC TR 60825-14 (2004-02).

1.6.2 Měření vzdálenosti pomocí hranolu

V závislosti na modelu přístroje.

EDM modul vestavěný do přístroje produkuje viditelný laserový paprsek, který
vzniká v objektivu dalekohledu.

Laserový produkt popisovaný v této kapitole je klasifikován třídou 1 v souladu s:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Tyto výrobky jsou bezpečné za rozumně předvídatelných podmínek provozu a
nejsou škodlivé pro oči za předpokladu, že jsou používány a udržovány v souladu
s touto uživatelskou příručkou.
Popis Hodnota
Vlnová délka 658 nm
Trvání pulsu 800 ps
Opakovací frekvence 100 MHz
Maximální průměrný vyzařovaný výkon 0,34 mW
Rozptyl paprsku 1.5 mrad x 3 mrad

18382_001

a

 

a Laserový paprsek

1.6.3 Měření vzdálenosti bez hranolů

V závislosti na modelu přístroje.

EDM modul vestavěný do přístroje produkuje viditelný laserový paprsek, který
vzniká v objektivu dalekohledu.

Použitelnost

Obecné informace

Použitelnost

Obecné informace
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Laserový přístroj popsaný v této části je klasifikován jako laser třídy 3R dle:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Přímý pohled do paprsku může být nebezpečný (nízké riziko), pokud se nejedná o
úmyslné vystavení oka paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, chvilkové osle-
pení jako od blesku fotoaparátu, zvláště pak za nízkého osvětlení. Riziko laserové
třídy 3R je limitováno:
a) neúmyslné vystavení čočky s paprskem jen zřídka vede k poškození zdraví,
b) Bezpečnostní doba vystavení paprsku je vyšší než doba běžného vystavení,
c) bežná reakce na vystavení viditelnému světelnému záření.
Popis Hodnota

(R500)
Vlnová délka 658 nm
Maximální průměrný vyzařovaný výkon 4,8 mW
Trvání pulsu 800 ps
Frekvence opakování pulzu (PRF) 100 MHz
Rozptyl paprsku 0,2 mrad × 0,3 mrad
Nominální vzdálenost nebezpečná pro oči (NOHD) při
0,25 s

44  m / 144  ft

UPOZORNĚNÍ
Laserové produkty třídy 3R
Z bezpečnostního hlediska by mělo být s laserovými produkty třídy 3R zacházeno
jako s potenciálně nebezpečnými.
Opatření:
▶ Vyhněte se přímému vystavení očí laserovému paprsku.
▶ Nemiřte laserem na lidi.

UPOZORNĚNÍ
Odražené paprsky nasměrované na odrazné povrchy
Potenciální rizika nesouvisí jen s přímými paprsky, ale také s odraženými paprsky
nasměrovanými na odrazné povrchy, jako jsou hranoly, okna, zrcadla, kovové
povrchy a podobně.
Opatření:
▶ Nemiřte na plochy, které jsou reflexní, například zrcadla, nebo na plochy, které

mohou generovat nežádoucí odrazy.
▶ Nedívejte se skrz optický hledáček na hranoly nebo odrazné objekty, když je

laser zapnutý, v laserovém ukazovátku nebo v režimu měření vzdálenosti. Na
hranoly lze mířit pouze když se díváte dalekohledem.

12 Bezpečnostní pokyny
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Pav = 4.8mW   λ = 658nm   tp = 800ps
IEC 60825-1:2014 

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with 
IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Equip.No.: 1234567
Power: 12-15V     16W max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: XX.20XX
Made in Singapore

Model: iCBX0

S.No.:
123456

Art.No.:
123456

18384_002

 

1.6.4 Červené laserové ukazovátko

V závislosti na modelu přístroje.

Vestavěné laserové ukazovátko emituje viditelný červený laserový paprsek, který
vychází z objektivu dalekohledu.

Laserový přístroj popsaný v této části je klasifikován jako laser třídy 3R dle:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Přímý pohled do paprsku může být nebezpečný (nízké riziko), pokud se nejedná o
úmyslné vystavení oka paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, chvilkové osle-
pení jako od blesku fotoaparátu, zvláště pak za nízkého osvětlení. Riziko laserové
třídy 3R je limitováno:
a) neúmyslné vystavení čočky s paprskem jen zřídka vede k poškození zdraví,
b) Bezpečnostní doba vystavení paprsku je vyšší než doba běžného vystavení,
c) bežná reakce na vystavení viditelnému světelnému záření.
Popis Hodnota

(R500)
Vlnová délka 658 nm
Maximální průměrný vyzařovaný výkon 4,8 mW
Trvání pulsu 800 ps

Označení

Použitelnost

Obecné informace

Bezpečnostní pokyny 13



Popis Hodnota
(R500)

Frekvence opakování pulzu (PRF) 100 MHz
Rozptyl paprsku 0,2 mrad × 0,3 mrad
Nominální vzdálenost nebezpečná pro oči (NOHD) při
0,25 s

44  m / 144  ft

UPOZORNĚNÍ
Laserové produkty třídy 3R
Z bezpečnostního hlediska by mělo být s laserovými produkty třídy 3R zacházeno
jako s potenciálně nebezpečnými.
Opatření:
▶ Vyhněte se přímému vystavení očí laserovému paprsku.
▶ Nemiřte laserem na lidi.

UPOZORNĚNÍ
Odražené paprsky nasměrované na odrazné povrchy
Potenciální rizika nesouvisí jen s přímými paprsky, ale také s odraženými paprsky
nasměrovanými na odrazné povrchy, jako jsou hranoly, okna, zrcadla, kovové
povrchy a podobně.
Opatření:
▶ Nemiřte na plochy, které jsou reflexní, například zrcadla, nebo na plochy, které

mohou generovat nežádoucí odrazy.
▶ Nedívejte se skrz optický hledáček na hranoly nebo odrazné objekty, když je

laser zapnutý, v laserovém ukazovátku nebo v režimu měření vzdálenosti. Na
hranoly lze mířit pouze když se díváte dalekohledem.

18383_001

 Označení
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Pav = 4.8mW   λ = 658nm   tp = 800ps
IEC 60825-1:2014 

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with 
IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Equip.No.: 1234567
Power: 12-15V     16W max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: XX.20XX
Made in Singapore

Model: iCBX0

S.No.:
123456

Art.No.:
123456

18384_002

 

1.6.5 Laserová olovnice

Zabudovaná laserová olovnice emituje viditelný červený laserový paprsek, který
vychází ze spodní části přístroje.

Laserový přístroj popsaný v této části je klasifikován jako laser třídy 2 dle:
• IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Tyto přístroje jsou bezpečné pro chvilkové osvícení, ale mohou být nebezpečné při
úmyslném dívání se do paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, dočasnou sle-
potu a falešné obrazy, zejména při špatných světelných podmínkách.

Popis Hodnota
Vlnová délka 640 nm
Maximální průměrný vyzařovací výkon 0,95 mW
Trvání pulsu 0,1 ms - cw
Frekvence opakování pulzu (PRF) 1 kHz
Rozptyl paprsku <1,5 mrad

UPOZORNĚNÍ
Laserový produkt třídy 2
Z bezpečnostního hlediska nejsou laserové produkty třídy 2 inherentně bezpečné
pro oči.
Opatření:
▶ Nedívejte se do paprsku napřímo ani skrz optické přístroje.
▶ Necilte paprskem na lidi ani na zvířata.

Obecné informace

Bezpečnostní pokyny 15



18388_001

a

b

 

18495_001

a Laserový paprsek
b Výstup laserového paprsku

1.7 Elektromagnetická shoda (EMC)
Termín Elektromagnetická shoda je schopnost přístroje pracovat i v prostředí, kde
se vyskytuje elektromagnetické záření a elektrostatické výboje, a to bez vlivu
působení elektromagnetických poruch na práci ostatních přístrojů.

VAROVÁNÍ
Elektromagnetické záření
Elektromagnetické záření může způsobovat rušení ostatního vybavení.
Opatření:
▶ Ačkoli produkt splňuje přísné předpisy a normy, které jsou v tomto ohledu

uplatňovány, společnost Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost
rušení jiného vybavení.

UPOZORNĚNÍ
Používání produktu s příslušenstvím jiných výrobců. Například s počítači do
terénu, osobními počítači nebo jiným elektronickým vybavením, nestan-
dardními kabely nebo externími bateriemi
Ty mohou způsobovat rušení ostatního vybavení.
Opatření:
▶ Používejte pouze vybavení a příslušenství doporučené společností Leica Geo-

systems.
▶ V kombinaci s tímto výrobkem splňují za provozu přísné požadavky platných

směrnic a norem.
▶ Při použití počítačů, obousměrných vysílaček nebo jiného elektronického

zařízení věnujte pozornost informacím poskytovaným výrobcem o odrušení
(elektromagnetické kompatibilitě).

Označení

Popis
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UPOZORNĚNÍ
Intenzivní elektromagnetické záření. Například v blízkosti rozhlasových
vysílačů, transpondérů, obousměrných vysílaček nebo dieselových
generátorů
Ačkoli produkt splňuje přísné předpisy a normy, které jsou v tomto ohledu
uplatňovány, společnost Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost rušení
produktu jiným vybavením.
Opatření:
▶ Věrohodnost výsledků získaných za těchto podmínek je nutné ověřit.

UPOZORNĚNÍ
Elektromagnetické záření z důvodu nesprávného připojení kabelů
Pokud je produkt používán s propojovacími kabely připojenými pouze na jednom z
jejich konců, například externí napájecí kabely či kabely rozhraní, může být
překročena přípustná úroveň elektromagnetického záření a správné fungování
ostatních produktů může být narušeno.
Opatření:
▶ Když je produkt používán, musí být propojovací kabely, například mezi produk-

tem a baterií nebo mezi produktem a počítačem, připojeny na obou koncích.

VAROVÁNÍ
Použití produktu s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony:
Elektromagnetická pole mohou způsobovat rušení ostatního vybavení, v elek-
trických instalacích, v lékařských zařízeních (například kardiostimulátory nebo
naslouchátka) a v letadlech. Může mít také vliv na lidi a zvířata.
Opatření:
▶ Přestože produkt splňuje přísné předpisy a standardy, které jsou v tomto

směru v platnosti, společnost Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit
možnost rušení ostatních zařízení nebo působení na lidi nebo zvířata.

▶ Nepoužívejte výrobek s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v
blízkosti čerpacích stanic nebo chemických instalací, nebo na jiných místech,
kde hrozí nebezpečí výbuchu.

▶ Nepoužívejte výrobek s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v
blízkosti lékařských přístrojů.

▶ Nepoužívejte výrobek s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v
letadlech.

UPOZORNĚNÍ
Překročení limitů vystavení RF záření pro běžné obyvatelstvo
Zdravotní riziko
Opatření:
▶ Antény použité pro tento vysílač musejí být instalovány tak, aby mezi

vysílačem (anténou) a všemi osobami byla vždy udržována minimální
oddělovací vzdálenost nejméně 23  cm.

▶ Antény použité pro tento vysílač nesmějí být spojeny nebo používány s
žádnou jinou anténou ani vysílačem.

Vysílačky nebo digitální
mobilní telefony

Bezpečnostní pokyny 17



1.8 Prohlášení FCC, platné v USA

☞ Následující šedý odstavec se týká pouze výrobků s rádiem.

VAROVÁNÍ
Toto vybavení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro
digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.
Tato omezení jsou navržena k poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému
rušení v obydlených oblastech.
Toto vybavení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud
není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé
rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v určité
konkrétní instalaci k rušení nedojde.
Pokud toto vybavení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového nebo tele-
vizního signálu, které lze potvrdit vypnutím a zapnutím vybavení, doporučujeme
uživateli vyzkoušet jedno z následujících opatření:
• Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
• Zvýšení vzdálenosti mezi vybavením a přijímačem.
• Připojení vybavení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen

přijímač.
• Pro radu se obraťte na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního

technika.

UPOZORNĚNÍ
Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Leica Geosys-
tems jako vyhovující, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat toto
vybavení.

Pav = 4.8mW   λ = 658nm   tp = 800ps
IEC 60825-1:2014 

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with 
IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Equip.No.: 1234567
Power: 12-15V     16W max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: XX.20XX
Made in Singapore

Model: iCBX0

S.No.:
123456

Art.No.:
123456

18384_002

 Štítek iCB50/iCB70
Třída laseru 3R

18 Bezpečnostní pokyny



Pav = 0.95mW   λ = 640nm   tp = 0.1ms-cw
IEC 60825-1:2014 

Complies with FDA performance standards for laser products except for
deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

1 2 3 4 5 6
S.No.:

1 2 3 4 5 6
Art.No.:

Equip.No.: 1234567
Power: ..V     ..W max
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Manufactured: 20XX
Made in Singapore

iCBX0Model:

18874_001

 

8469_007

 

XXXXXXXX-XXXXXX
A/S:+82 31 620 6252

전지

Type: GEB361
Li-Ion Battery
11.1 V     / 5.6 Ah       
       15 A / 62 Wh
Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg

Art.No.: 799191
S.No.: XXXXX
Made in China

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Manufactured by Huizhou Longji Electronics Co., Ltd.0016141_001

 

Štítek iCB70
Třída laseru 2

Označení GEB331

Označení GEB361
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2 Popis systému
2.1 Systémové komponenty

c

18389_001
a b

 

a iCB50/iCB70 přístroj s iCON
build firmware

b Počítač se Leica Infinity soft-
ware

c Přenos dat

Součást Popis
iCB50/iCB70 Přístroj pro měření, výpočet a ukládání dat. Ideálně vhodný od

nejjednodušších měření po nejsložitější aplikace. Je vybaven fir-
mwarem iCON build pro vyřešení těchto úloh.

 Jednotlivé modelové řady zahrnují různé třídy přesnosti a pod-
porují různé funkce. Všechny přístroje mohou používat Leica
Infinity pro prohlížení, přenos a správu dat.

Firmware
iCON build

Firmwarový balík nainstalovaný v přístroji. Obsahuje standardní
základní operační systém a volitelné dodatečné funkce.

Software
Leica Infinity

Kancelářský software obsahující sadu standardních a
rozšiřujících programů pro prohlížení, sdílení, správu a zpra-
cování dat.

Přenos dat Data je možné přenášet mezi iCB50/iCB70 a počítačem přes
USB kabel, USB paměť, SD kartu a datový kabel.

Hlavní komponenty
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2.2 Obsah kufru

18390_001

d e f hg i j

k m nl

a b c

a o

a GEB331 nebo GEB361 baterie
b Cílová deska GZT4
c GRZ101 mini hranol, GAD103 a GAD105 adaptér
d Minivýtyčka GLS115
e Průmyslová USB paměť Leica
f Stylus
g GFZ3 a GOK6 zalomený okulár
h Špička mini hranolu
i Seřizovací nástroj
j Imbusový klíč
k Kulatý hranol GPR111 a GPR121
l Manuály
m 360° mini hranol GRZ101
n CPR111 Builder hranol (pravá nulová konstanta)
o Protizávaží pro zahnutý okulár

Obsah kufru část 1 ze 2

Popis systému 21



a b d e f g hc

18395_001

a SD karta
b GPR105 plochý hranol
c GHT196 držák pro výškový metr
d GHM007 výškový metr
e GLI115 nacvakávací libela
f Nabíječka GKL311
g Ochranný kryt/Hadřík
h USB – MiniUSB kabel

2.3 Komponenty přístroje

18418_001

a b c ed

f jgh i

 

a Prostor pro SD kartu, USB paměť a USB porty
b Optický kolimátor
c Odnímatelná rukojeť s upevňovacím šroubem
d Objektiv s integrovaným dálkoměrem (EDM).

Místo výstupu laserového paprsku
e Vertikální ustanovka
f Stylus
g Spoušť
h Sériové rozhraní RS232, umístěné za kláves-

nicí na otočné části
i Horizontální kruh
j Druhá klávesnice s displejem*

* Volitelně

Obsah kufru část 2 ze 2

Komponenty přístroje 
část 1 z 2
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18422_001

l

n o p

mk

q

 

k Anténa LTE (iCB70)*
l Ostření dalekohledu
m Okulár, ostření nitkového kříže
n Kryt baterie
o Šroub
p Stylus
q Klávesnice s displejem

* Volitelně

Komponenty přístroje 
část 2 z 2

Popis systému 23



3 Uživatelské rozhraní
3.1 Klávesnice

16066_001

ba

de f g hc

 

a Alfanumerické klávesy
b Zapnutí/Vypnutí
c Zpět nebo Zrušit
d Měření
e OK
f Šipky
g Domů
h Backspace

Tlačítko  Funkce
Alfanumerické
klávesy

Pro zadávání písmen a číslic.

Zapnutí/
Vypnutí

Pokud je již přístroj vypnutý: Zapíná přístroj stisknutím
tlačítka po dobu 2 s.
Pokud je již přístroj zapnutý: Zobrazuje okno "Odhlásit/
Vypnout" pokud se podrží po dobu 2 s.

Zpět nebo
Zrušit

Pro opuštění aktuální obrazovky bez uložení změn.
Pro zavření informační zprávy.

Backspace Smaže poslední znak v zadávacím poli.

Měření ☞ Tato funkcionalita je k dispozici pokud je
měřická aplikace aktivní v polním softwaru.
Funkcionalita této klávesy se může měnit v
závislosti na konfiguraci měřické lišty (Měřit
nebo Měř+Záz).

Spouští měření a aktuálně vybraném měřickém režimu.
Domů Přechod do Hlavního menu iCON.

Šipky Povoluje centrovat obrazovku nebo stránkování
záložek.

OK Výběr zvýrazněného řádku a přechod do následujícího
menu / dialogu.
Spouští editační režim v editovatelném poli.
Otevírá výběrový seznam.

3.2 Princip zacházení
Uživatelské rozhraní je ovládáno dotykovou obrazovkou. V některých aplikacích
lze místo toho použít klávesnici. Pro informaci přejděte na iCON build.

Klávesnice iCB50/70

Klávesy

Klávesnice a dotyková
obrazovka

24 Uživatelské rozhraní



16582_001_cs

a
b e

f

c

d

a Stavová lišta
b Titulní lišta
c Zásobník aplikací

d Zásobník dat
e Vypínací klávesa
f Zásobník nastavení

Prvky domácího menu

Uživatelské rozhraní 25



a b c

g

l

n o p

d e

m

q

f

16583_002

h

j
k

a Indikátor aplikace
b Stav senzoru
c Stav cíle
d Informační lišta
e Panel upozornění (zobrazí se

pouze v případě problému)
f Měřítko
g Indikátor severu a 3D
h Změnit tlačítko na režim posunu
i Změnit tlačítko na perspektivní

(3D) režim

j Indikátor Filtr dle výšek
k Indikátor režimu izolace
l Hlavní oblast mapy
m Lišta měření
n Domů
o Toolbox
p Příprava
q Ovladač mapy

1. Vyberte v menu Home Systém. Stiskněte Hardwa-
rové tlačítko.

 Zobrazí se následující obrazovka:  

☞ Tlačítko A není konfigurovatelné. Toto tlačítko přepíná laserové uka-
zovátko.

Prvky mapového okna

Konfigurace tlačítka
spouště
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☞ Pro zařízení iCB70 s třídou laseru 2 není funkce laserového ukazovátka
dostupná. Tlačítko A lze nakonfigurovat stejně jako Tlačítko B.

2. Klikněte na Tlačítko B pro konfiguraci tlačítka.
3. Klikněte na funkci měřické lišty pro její přiřazení k tlačítku.

• Měř+Záz
• Měřit
• Uložit
• StartLinie/StopLinie
• Laserová stopa VYP/ZAP
• Žádný

 Klepnutím na  uložíte změny.

☞ Pro spuštění přiřazené funkce k tlačítku spouště musí být funkce také
nakonfigurována a zobrazena v měřické liště. Přejděte na příručku iCON
build.
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4 Použití přístroje
4.1 Instalace přístroje

Tato kapitola popisuje postavení přístroje na stabilizovaný bod pomocí laserové
olovnice. Vždy je možné postavit přístroj bez stabilizovaného bodu.

Důlěžité vlastnosti
• Je vždy důležité zajistit, aby nebyl přístroj na přímém slunci a aby byly okolo

přístroje vyrovnané teploty.
• Laserová olovnice je zabudovaná do svislé osy přístroje.Promítá červenou

stopu na zemi a tím jednoduše zobrazuje místo protnutí svislé osy přístroje.
• Laserovou olovnici nelze použít v případě nasazení přístroje na trojnožku s

optickým centrovačem.

TSOX_012b

 Při stavění stativu dbejte na to, aby
jeho hlava byla vodorovná. Pro
přesnou horizontaci přístroje slouží
stavěcí šrouby trojnožky. Větší
odchylky od horizontální roviny je
třeba korigovat nohama stativu.

TSOX_012a

a

b

 

 
Uvolněte šrouby na nohách stativu,
nastavte požadovanou délku a šrouby
pevně utáhněte.
 
a Nohy stativu pevně zašlápněte

do země, aby byla zajištěna
jeho stabilita.

b Při zašlapování stativu do
země, musí působit síla
podélně ve směru nohou.

TSOX_012c

 Bezpečná manipulace se stativem.
• Ujistěte se, že všechny šrouby

jsou dostatečně utaženy.
• Při transportu používejte

ochranný kryt hlavy stativu.
• Používejte stativ pouze pro

měřické práce.

Popis

☞

Stativ
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1. Vytáhněte nohy stativu na optimální pracovní délku. Postavte stativ nad
značku bodu na zemi a vycentrujte ho tak dobře jak je to možné. Ujistěte
se, že hlava stativu je přibližně vodorovně.

2. Připevněte přístroj s trojnožkou na hlavu stativu.

☞ Chraňte přístroj před přímým slunečním svitem, abyste zabránili velkým
teplotním přechodům v okolí přístroje.

3. Zapněte přístroj.
Pro aktivaci laserové olovnice zobrazte okno Kompenzátor:
• Vyberte v menu Home Zařízení.
• Klikněte na šipku u jména zařízení doprava.
• Stiskněte Kompenzátor.

4. Použijte šrouby trojnožky (a) pro vycentrování olovnice na bod (b).
5. Upravte délku nohou stativu tak, aby byla krabicová libela (c) urovnaná.
6. Přesnou horizontaci proveďte pomocí stavěcích šroubů trojnožky (a)

podle elektronické libely.
7. Přesnou centraci přístroje na bodem (b) proveďte posunutím trojnožky

po hlavě stativu.
8. Opakujte kroky 6. a 7. dokud není dosaženo urovnání v požadované

přesnosti.

Elektronická libela může být využita pro přesné urovnání přístroje pomocí
stavěcích šroubů trojnožky.
1. Otočte přístrojem tak, aby byl rovnoběžně se spojnicí dvou stavěcích

šroubů.
2. Urovnejte přibližně krabicovou libelu otáčením stavěcích šroubů na

trojnožce.

Postavení přístroje
krok za krokem

Urovnejte přístroj
pomocí elektronické
libely
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3. Zapněte přístroj, a pokud je korekce náklonu nastavena na Zapnuto,
rozsvítí se automaticky laserová olovnice a objeví se obrazovka s elek-
tronickou libelou.
☞ Bublina elektronické libely a šipky znázorňující směr otáčení

stavěcími šrouby se objeví pouze v případě, je-li přístroj
urovnán v rámci určitého rozsahu.

4. Urovnejte elektronickou libelu ve směru první osy pomocí dvou
stavěcích šroubů. Šipky ukazují požadovaný směr otáčení. První osa je
urovnána, když je bublina přesně mezi zalomenými závorkami [] jednot-
livé trubice.

 ☞ Pokud je správně urovnána, zobrazí se indikátory zaškrtnutí.

5. Urovnejte elektronickou libelu ve druhé ose otáčením posledního
stavěcího šroubu. Šipka ukazuje požadovaný směr otáčení.

 Pokud jsou všechny tři bubliny vycentrovány, je přístroj perfektně
urovnán.

6. Potvrďte nastavení.

18424_001

 V nějakých případech není laserová
stopa viditelná, např. nad dutou trub-
kou. V tomto případě lze použít
průsvitnou fólii, skrz kterou bude vidět
trubka i laserová stopa, což umožní
centraci nad touto trubkou.

4.2 Baterie
4.2.1 Princip zacházení

• Před prvním použitím musí být baterie nabita, neboť je dodávána prakticky
vybitá.

• Přípustná teplota pro nabíjení je od 0 °C do +40 °C/+32 °F do +104 °F. Pro
optimální nabíjení je doporučena teplota okolního prostředí +10 °C až
+20 °C/+50 °F až +68 °F.

• Je normální, že se baterie během nabíjení zahřívá. Při použití nabíječek, které
doporučuje Leica Geosystems, není možné baterii nabíjet, pokud je její teplota
příliš vysoká.

• U nových nebo u dlouho skladovaných baterií (více než 3 měsíce) je
doporučeno provést jeden cyklus nabití/vybití.

• Pro Li-Ion baterie je dostačující jeden cyklus vybití a nabití. Doporučujeme
provést cyklus vybití a nabití, pokud se ukazovaná kapacita baterie na
nabíječce nebo v produktu Leica Geosystems významně liší od aktuální kapa-
city, která je k dispozici.

Umístění nad trubkou
nebo dírou

První použití/
nabíjení baterií
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• Baterie mohou být používány při teplotě −20 °C až +55 °C/−4 °F až +131 °F.
• Nízké okolní teploty snižují využitelnou kapacitu; velmi vysoké teploty zkracují

životnost baterie.

4.2.2 Baterie pro přístroj iCB

18428_001
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3

18430_001

6
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1. Natočte přístroj tak, aby svislá ustanovka byla vlevo. Dok baterie se
nachází pod svislou ustanovkou. Otočte knoflík do svislé polohy pro
uvolnění víka doku baterie.

2. Vyjměte víko bateriového doku.
3. Vytáhněte baterii z držáku.
4. Na vrchu baterie je výřez, který zapadá do vnitřku držáku baterie. Tento

výřez Vám pomůže baterii správně umístit.
Vložte baterii do držáku kontakty mířícími ven. Docvakněte baterii do
držáku.

5. Vložte držák baterie do doku. Přitlačte držák baterie dokud úplně nedo-
sedne do doku.

6. Otočte knoflík pro uzamčení doku baterie. Ujistěte se, zda je knoflík
otočen do své původní vodorovné polohy.

4.3 Ukládání dat
Všechny přístroje jsou vybaveny interní pamětí. Firmware iCON build ukládá
všechna data v projektech a zakázkách do databáze na vnitřní paměti.

Data mohou být přenesena z interní paměti do počítače nebo jiného zařízení také:

Provoz/vybíjení

Výměna baterie krok za
krokem

Popis
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• přes port sériového rozhraní RS232 za použití příslušného LEMO kabelu.
• SD kartu
• vyjímatelnou USB paměť, která se vkládá do standardního USB portu
• port USB-mini a příslušný kabel nebo
• Bluetooth spojení.
• WLAN
• anténa LTE iCB70

☞ Přestože je možné používat jiné SD karty/USB zařízení, společnost Leica
Geosystems doporučuje používat pouze SD karty/USB zařízení Leica a
neodpovídá za ztrátu dat nebo jakoukoli jinou chybu, ke které dojde při
použití karty/zařízení jiné značky než Leica.

Odpojení připojených kabelů nebo odstranění SD karty nebo USB sticku během
měření může způsobit ztrátu dat. SD kartu nebo USB stick nebo odpojení připo-
jených kabelů dělejte pouze, když je iCB vypnutá.

SD karty můžou být přímo použity v OMNI ovladači, který je dodáván Leica Geo-
systems Jiné počítačové ovladače můžou vyžadovat adaptér.

4.4 Měření délek - pokyny pro dosažení správného výsledku
Do přístroje je zabudovaný EDM. Všechny verze měří délku pomocí viditelného
laserového paprsku, který vychází koaxiálně z objektivu dalekohledu. V závislosti
na modelu jsou k dispozici až dva režimy EDM.

• Měření na hranol
• Měření bez hranolu

002410_002

• Je-li spuštěno měření délky, provede dálkoměr měření na objekt, na který je
momentálně zacílen. Jestliže se vyskytne překážka mezi přístrojem a
měřeným bodem, např. jedoucí vozidlo, silný déšť či sněžení, pak bude
dálkoměr pravděpodobně měřit na tuto překážku.

• Ujistěte se, že laserový paprsek neovlivňují předměty poblíž záměrné přímky,
např. vysoce reflexní objekty.

• Vyvarujte se rušení laserového paprsku při měření bez hranolu nebo na
odrazné folie.

• Neměřte dvěma přístroji současně na tentýž cíl.

☞

☞

Popis

Měření bez hranolu 
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• Je potřeba se vyhnout měření na silně odrazivé cíle, například dopravní
značky, v režimu měření na hranol. Měřené délky mohou být špatné nebo
nepřesné.

• Pokud je spuštěno měření délky, EDM dálkoměr měří na objekt, který je
zrovna v cestě laserového paprsku. Pokud např. lidé, auta, zvířata nebo
chvějící se větve překříží laserový paprsek během probíhajícího měření, část
paprsku bude odražena od těchto objektů, což nejspíše povede k nesprávné
hodnotě délky.

• Měření na hranoly jsou kritická pouze v případě, když nějaký objekt překříží
měřický paprsek ve vzdálenosti od 0 do 30  m a vzdálenost, která se má
změřit, je delší než 300  m.

• V běžné praxi je čas měření velmi krátký a uživatel může vždy najít způsob,
jak se vyhnout nechtěným předmětům v měřickém paprsku.

• Viditelný laserový paprsek může být použit pro měření na odrazné štítky. Pro
dosažení vysoké přesnosti musí laserový paprsek dopadat na odrazný štítek
kolmo a musí být správně seřízen.

• Ujistěte se, že nastavená součtová konstanta odpovídá zvolenému cíli (hra-
nolu).

Měření na hranol

Červený laser na
odrazný štítek
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5 Kontrola a kalibrace
5.1 Přehled

Leica Geosystems přístroje jsou vyráběny, nakupovány a seřizovány v nejlepší
možné kvalitě. Rychlé teplotní změny, náraz nebo zátěž mohou způsobit odchylky
a snížit přesnost přístroje. Proto doporučujeme zkontrolovat a provést jednou za
čas kalibraci přístroje. Tuto kontrolu a kalibraci můžete provést přímo v terénu
pomocí speciálních měřících postupů. Tyto doporučované postupy musí být přesně
dodrženy tak, jak je popsáno v následujících kapitolách. Některé další přístrojové
chyby a poruchy mechanických částí mohou být seřízeny mechanicky.

Elektronicky lze kontrolovat a seřizovat následující chyby přístroje:
Přístrojová chyba Popis
l, t Chyba podélné a příčné osy kompenzátoru
i Vertikální indexová chyba, vztažená ke svislé ose
c Horizontální kolimační chyba (chyba záměrné

přímky)
a Chyba točné osy dalekohledu

Pokud je v nastavení přístroje zapnutý kompenzátor a horizontální korekce, každý
měřený směr je automaticky opraven. Zkontrolujte jestli jsou zapnuté korekce
náklonu a horizontální korekce.
Výsledky jsou zobrazeny ve tvaru chyb, ale s opačnými znaménky vůči korekcím,
které jsou aplikovány na měření.

Následující části přístroje lze mechanicky adjustovat.
• Krabicová libela na přístroji a na trojnožce
• Optický centrovač, pokud je na trojnožce
• Imbusové šrouby na stativu

K dosažení přesného měření při každodenní práci je důležité:
• Čas od času kontrolovat a adjustovat přístroj.
• Přesně měřit v průběhu procedur kontroly a adjustace.
• Měřit na cíle ve dvou polohách dalekohledu. Některé přístrojové chyby jsou

eleminovány průměrováním úhlů ze dvou různých poloh dalekohledu.

Během výroby jsou chyby přístroje pečlivě stanoveny a vynulovány. Jak již bylo
zmíněno, tyto chyby se mohou měnit a důrazně doporučujeme je v následujících
situacích určit znovu:
• Před prvním použitím
• Před každým průzkumem s vysokou přesností
• Po dlouhém nebo náročném převozu
• Po dlouhé pracovní směně
• Po dlouhém období skladování
• Pokud je rozdíl teplot mezi aktuální teplotou a teplotou při poslední kalibraci

větší než 20 °C

Popis

Elektronická kalibrace

Mechanická adjustace

Přesná měření

☞
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Přístrojová
chyba

Vliv na
Hz

Vliv na V Eliminace
měřením ve
dvou polohách

Automaticky
korigováno s
vlastní kalib-
rací

c - kolimační
chyba

ü --- ü ü

a - chyba točné
osy dalekohledu

ü --- ü ü

l - chyba podélné
osy kompenzátoru

--- ü ü ü

t - chyba příčné
osy kompenzátoru

ü --- ü ü

i - vertikální inde-
xová chyba

--- ü ü ü

5.2 Příprava
Před určováním přístrojových chyb musí být přístroj urovnán
pomocí elektronické libely.
Trojnožka, stativ a podloží by mělo být stabilní a chráněné před
vibracemi a rušivými vlivy.

Přístroj je třeba chránit před přímým slunečním světlem, aby
nedošlo k přehřátí.
Také doporučujeme zabránit prudkým změnám teploty a vzdušným
turbulencím. Nejlepší podmínky jsou brzy ráno nebo při zamračené
obloze.

Před zahájením práce nechte přístroj přizpůsobit teplotě prostředí. Uvažujte
nejméně 15 minut nebo přibližně 2 minuty na °C teplotního rozdílu ze skladovací
na provozní teplotu.

• Adjustace kombinace přístrojových chyb
Viz. také "5.3 Kombinovaná adjustace (l, t, i and c)".

• Adjustace krabicové libely
Viz. také "5.4 Kalibrace krabicové libely přístroje a trojnožky".

• Adjustace laserové/optické olovnice
Viz. také "5.6 Kontrola laserové olovnice přístroje".

• Adjustace stativu
Viz. také "5.7 Servis stativu".

5.3 Kombinovaná adjustace (l, t, i and c)
Kombinovaná kalibrace slouží pro současné určení těchto přístrojových chyb:
Přístrojová chyba Popis
l, t Chyba podélné a příčné osy kompenzátoru
i Vertikální indexová chyba, vztažená ke svislé ose

Přehled chyb, které
jsou korigovány
elektronicky

☞

☞

☞

Další krok

Popis
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Přístrojová chyba Popis
c Horizontální kolimační chyba (chyba záměrné

přímky)

Následující popis vysvětluje nejčastější nastavení:

☞ Doporučujeme používat jako cíl vyčištěný Leica kruhový hranol.
Nepoužívejte 360° hranol.

1. Vyberte v menu Home Senzor.

2. Zvolte Kalibrace senzoru.   
• Chcete-li zahájit kalibraci, klepněte na tlačítko .

Projděte průvodce, který vás provede procesem kalibrace.
3. • Zacilte dalekohled přesně na cíl ve vzdálenosti přibližně 100 m.

Tento cíl musí být umístěn v rámci ± 9°/± 10 gonů od vodorovné
roviny.

• Spusťte proceduru v poloze I.
• Stiskněte klávesy měření pro měření a pokračování dalším krokem.

Klepnutím na  v průvodci přejdete na další stránku.
  

☞ Přesné zacílení musí být provedeno ručně v obou polohách dalekohledu.

4.   

• Přesně zacilte na cíl vzdálený přibližně 100 m, nebo méně, pokud to
není možné. Cíl musí být umístěn nejméně 27°/30 gon od hori-
zontální roviny.

• Spusťte proceduru v poloze dalekohledu I.
• Stiskněte klávesy měření pro měření a pokračování dalším krokem.

Klepnutím na  v průvodci přejdete na další stránku.

Kombinovaná kalibrace
přístroje - postup krok
za krokem
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☞ Přesné zacílení musí být provedeno ručně v obou polohách dalekohledu.

5. Přesnost kalibrace
Po stisknutí posledního  v průvodci se zobrazí výsledky a uloží se do
přístroje.

  

6. Klepnutím na  se vrátíte na stránku Zařízení.

Účelem zprávy o kalibraci je zdokumentování výsledků kalibrace provedené v
terénu. Zpráva prokazuje kvalitu zařízení pro účely zajištění kvality.

Po dokončení kalibrace senzoru se automaticky vytvoří zpráva (*.calibration).
Zpráva obsahuje všechny kalibrační hodnoty.
Zpráva se uloží na pevný disk kontroleru (u přístrojů vybavených pouze kláves-
nicí):

 

Zprávy a výsledky minulých kalibrací lze rovněž exportovat.
Vyberte v menu Home Export. Klepněte na sekci Detaily a vyberte položku TS
Kalibrace.

Zpráva o kalibraci
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5.4 Kalibrace krabicové libely přístroje a trojnožky

18447_001

1 2 3 - 4 

1. Umístěte a upevněte přístroj s trojnožkou na stativ.
2. Zapněte přístroj. Urovnejte přístroj pomocí elektronické libely a

stavěcích šroubů trojnožky.

☞ Elektronická libela:
• Vyberte v menu Home Zařízení.
• Klikněte na šipku u jména zařízení doprava.
• Pro zobrazení elektronické libely klikněte na Kompenzátor.

3. Zkontrolujte pozici krabicové libely na přístroji a na trojnožce.

☞ Pokud jsou obě libely vycentrovány, není nutno je kalibrovat.

4. Pokud jsou jedna nebo obě mimo střed, postupujte následovně:
Přístroj: Pokud bublina zasahuje mimo kruh, urovnejte ji pomocí seřizo-
vacích šroubů dodávaným imbusovým klíčem. Otočte přístroj o 200 gon
(180°). Jestliže libela opět vyjede ze středu, zopakujte proceduru
seřízení.
Trojnožka: Pokud bublina zasahuje mimo kruh, urovnejte ji pomocí
seřizovacích šroubů dodávaným imbusovým klíčem.

☞ Po seřízení musí být všechny seřizovací šrouby dotaženy stejnou silou a
žádný nesmí zůstat povolený.

Kalibrace krabicové
libely krok za krokem
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5.5 Kalibrace krabicové libely na výtyčce
1. Zavěste olovnici.

1

2

4b

4a

TS_080

2. Použijte dvojnožku pro urovnání
výtyčky s hranolem rovnoběžně s
linií olovnice.

3. Zkontrolujte pozici krabicové libely
na výtyčce s hranolem.

4. a Pokud je krabicová libela
urovnaná, není potřeba
seřízení.

 b Pokud krabicová libela není
urovnaná, použijte imbu-
sový klíč a urovnejte jí
pomocí kalibračních šroubů.

☞ Po seřízení musí být všechny seřizovací šrouby dotaženy stejnou silou
a žádný nesmí zůstat povolený.

5.6 Kontrola laserové olovnice přístroje
Laserový centrovač je umístěn ve vertikální ose přístroje. Při použití za běžných
podmínek není třeba laserový centrovač kalibrovat. Pokud je ale třeba kalibrovat s
ohledem na působení externích vlivů, vratťe přístroj do jakéhokoliv autorizovaného
servisu Leica Geosystems.

360°

� 3 mm / 1.5 m

Ø 2.5 mm / 1.5 m

18448_001

1 2 3 - 4 

Následující tabulka vysvětluje nejběžnější nastavení.
1. Umístěte a upevněte přístroj s trojnožkou na stativ.
2. Zapněte přístroj. Urovnejte přístroj pomocí elektronické libely a

stavěcích šroubů trojnožky.

☞ Elektronická libela:
• Vyberte v menu Home Zařízení.
• Klikněte na šipku u jména zařízení doprava.
• Pro zobrazení elektronické libely klikněte na Kompenzátor.

Kalibrace krabicové
libely krok za krokem

☞

Kontrola laserové olov-
nice krok za krokem
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3. Laserová olovnice je spuštěna, když okno Kompenzátor je zobrazeno.
☞ Kontrola laserové olovnice musí být prováděna na světlém,

hladkém a vodorovném povrchu, jako např. na listu papíru.
Vyznačte střed červené laserové stopy na zemi.

4. Otáčejte pomalu přístrojem o 360° a pečlivě sledujte případný pohyb
červené laserové stopy.
☞ Maximální průměr kruhového pohybu středu laserové stopy

nesmí překročit 3mm ve vzdálenosti 1,5m.
Pokud střed laserové stopy opisuje zřetelný kruhový pohyb nebo se
vychyluje o více než 3 mm od vyznačeného bodu, může být požadováno
seřízení. Informujte váš nejbližší servis Leica Geosystems. V závislosti
na jasu a vlastnostech povrchu se může průměr laserové stopy měnit. V
1,5 m je cca 2,5 mm.

5.7 Servis stativu

008706_001

12

3

Následující tabulka vysvětluje nejběžnější nastavení.

☞ Spoje mezi kovovými a dřevěnými díly musí být vždy pevné a těsné.

1. Přiměřeně dotáhněte šrouby na hlavách nohou stativu pomocí
dodávaného imbusového klíče.

2. Dotáhněte spoje na hlavě stativu tak, že při zvednutí stativu ze země,
zůstanou nohy roztažené.

3. Dotáhněte šrouby na nohách stativu.

Údržba stativu krok za
krokem
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6 Údržba, skladování a přeprava
6.1 Přeprava

Při přenášení přístroje v terénu dodržujte následující zásady:
• přístroj přenášejte v orginálním kufru
• nebo noste stativ přes rameno s roztaženýma nohama stativu tak, aby byl

přístroj stále ve svislé poloze

Produkt v silničním vozidle nikdy nepřevážejte volně položený. Mohlo by dojít k
jeho poškození nárazy a vibracemi. Produkt vždy převážejte v přepravním kufru a
zajistěte jej.
U produktů, pro které není kufr k dispozici, používejte originální obal nebo ekviva-
lentní způsob zabalení.

Při přepravě produktu železniční, leteckou nebo námořní dopravou vždy používejte
kompletní originální obal Leica Geosystems, kufr a kartónovou krabici, nebo ekvi-
valentní balení, abyste chránili přístroj před nárazy a vibracemi.

Při přepravě nebo zasílání baterií musí osoba odpovědná za výrobek zajistit
dodržování příslušných národních a mezinárodních pravidel a nařízení. Před
přepravou nebo zasláním kontaktujte místního zástupce nebo nákladní přepravní
společnost.

Vystavení produktu silnému mechanickému namáhání, například při časté
přepravě nebo hrubém zacházení, nebo dlouhodobé skladování produktu může
způsobit odchylky a zhoršit přesnost měření. Před použitím produktu pravidelně
provádějte kontrolní měření a úpravy v terénu vyznačené v návodu k použití.

6.2 Skladování
Pozor na teplotní limity zejména, když ponecháte přístroj např. v létě v autě. Více
informací o teplotních limitech nalezneznete v "Technické údaje".

• Viz "7 Technické údaje" pro informace o teplotě skladování.
• Před uskladněním vyjměte baterie z přístroje a z nabíječky.
• Po delším skladování nabijte baterie, než začnete přístroj používat.
• Chraňte baterie před vlhkostí. Vlhké či mokré baterie musí být před

uskladněním či použitím vysušeny.
• Pro skladování baterií je doporučeno suché prostředí a teplota od 0 °C do

+30 °C, aby bylo minimalizováno jejich samovybíjení.
• Při doporučené skladovací teplotě je možné skladovat baterie nabité na 40%

až 50% své kapacity po dobu až 1 rok. Po delším skladování musí být baterie
dobity.

6.3 Čištění a osušení
• Zfoukněte prach z čoček a hranolů.
• Nikde se nedotýkejte prsty skla.
• Na čištění používejte čistý a měkký hadřík bez cupaniny. Pokud je to nutné,

navlhčete hadřík vodou nebo čistým líhem. Nepoužívejte ostatní tekutiny;
mohly by poničit polymerové součástky.

Přenášení v terénu

Transport v silničním
vozidle

Přeprava

Zasílání, přeprava
baterií

Polní kalibrace

Výrobek

Baterie Li-Ion

Produkt a příslušenství
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Hranoly, které jsou chladnější než okolní teplota, mají tendeci se zamlžit. Nestačí je
jen utřít. Noste je čas od času v bundě nebo je v autě nechte aklimatizovat na tep-
lotu okolí.

Vysušte produkt, kufr, pěnové vložky a příslušenství při teplotě maximálně
40 °C/104 °F a očistěte je. Sejměte kryt baterie a vysušte prostor pro baterii.
Neukládejte přístroj a jeho příslušenství zpět, dokud není vše úplně suché. Během
měření v terénu zavírejte transportní kufr.

Udržujte zástrčky v čistotě a suchu. Ze zástrček spojovacích kabelů vyfoukejte
všechny nečistoty.

Zamlžení hranolů

Vlhké produkty

Kabely a jejich kon-
covky

42 Údržba, skladování a přeprava



7 Technické údaje
7.1 Měření úhlů

Dostupné úhlové
přesnosti

Směrodatná
odchylka
Hz, V
ISO 17123-3

Rozlišení displeje

["] [mgon] ["] [°] [mgon] [mil]
1 0,3 0,1 0,0001 0,1 0,01
2 0,6 0,1 0,0001 0,1 0,01
5 1,5 0,1 0,0001 0,1 0,01

Absolutní, nepřetržitý, protilehlý. Aktualizuje se každých 0.1 až 0.3 s.

7.2 Měření vzdálenosti pomocí hranolu
Hranol Dosah A Dosah B Dosah C

[m] [ft] [m] [ft] [m] [ft]
Standardní hranol
(GPR1)

1800 6000 3000 10 000 3500 12 000

360° hranol
(MPR122, GRZ4,
GPZ122)

800 2600 1500 5000 2000 7000

Odrazný štítek
60 mm x 60 mm

      

Hranol 150 500 250 800 250 800
Bez hranolu,
R500

300 1000 500 1600 >500 >1600

Builder hranol
Pravé nulové odsa-
zení
(CPR111)

450 1500 800 2600 1000 3500

Plochý hranol
(GPR105)

150 490 300 975 650 2100

360° Mini hranol
(GRZ101)

450 1500 800 2600 1000 3500

Nejkratší měřitelná délka: 1,5m

Rozsah Popis
A Silná mlha, viditelnost 5 km; nebo intenzivní sluneční

světlo, silné chvění vzduchu z horka
B Lehká mlha, viditelnost přibližně 20 km; nebo střední

sluneční světlo, lehké chvění vzduchu z horka
C Zamračeno, viditelnost přibližně 40 km; žádné chvění

vzduchu z horka

Přesnost

Charakteristika

Rozsah

Atmosférické podmínky
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Přesnost měření na standardní hranol.
Režim měření
délek

Směrodatná
odchylka
ISO 17123-4,
standardní hra-
nol

Směrodatná
odchylka
ISO 17123-4,
páska

Čas měření,
typicky [s]

Single - automa-
tické

1 mm + 1,5 ppm 3 mm + 2 ppm 2,4

Souvislé se
zámkem

3 mm + 1,5 ppm 3 mm + 2 ppm < 0,15

Přerušení paprsku, chvění horkého vzduchu a objekty pohybující se v dráze
paprsku mohou způsobit odchylky od předepsané přesnosti.
Rozlišení na displeji je 0,1 mm.

Typ Popis
Princip Fázové měření
Typ Koaxiální viditelný červený laser
Nosná vlnová délka 658 nm
Systém měření Základní systémový analyzér 100–150 MHz

7.3 Měření vzdálenosti bez hranolů
(režim bez hranolu)
Přesně vyznačte R500 (bez odrazové desky)
Šedá destička
Kodak

Dosah D Dosah E Dosah F
[m] [ft] [m] [ft] [m] [ft]

Bílá strana
90% odrazivost

250 820 500 1640 >500 >1640

Šedá strana
18% odrazivost

100 330 150 490 >200 >820

Dosah měření: 1,5 m až 500 m
Zobrazení nejednoznačností: až do 500 m

Rozsah Popis
D Objekt na intenzivním slunečním světle, silné chvění vzduchu z

horka
Y(E) Objekt ve stínu / zatažená obloha
V Pod zemí, noc a soumrak

Standardní
měření

ISO17123-4 Čas měření,
typický [s]

Čas měření,
maximální [s]

0m - 500m 2 mm + 2 ppm 3 - 6 15

Přerušení paprsku, chvění horkého vzduchu a objekty pohybující se v dráze
paprsku mohou způsobit odchylky od předepsané přesnosti.

Přesnost

Charakteristika

Rozsah

Atmosférické podmínky

Přesnost
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Stopování
měření *

Směrodatná odchylka Čas měření, typický [s]

Trekování 5 mm + 3 ppm 0,25

* Přesnost a měření času závisí na atmosférických podmínkách, cílovém objektu a
pozorovací situací.

Typ Popis
Typ Koaxiální viditelný červený laser
Nosná vlnová délka 658 nm
Systém měření Základní systémový analyzér 100–150 MHz

Vzdálenost [m] Přibližná velikost laserové stopy [mm]
30 7 × 10
50 8 × 20
100 16 × 25

7.4 Zařízení LOC8 pro zastrašení zloděje a lokalizační zařízení
(volitelné)
Baterie Napětí Kapacita
Li-Ion 800 mAh

Dobíjí se baterií totální stanice
při zapnutém přístroji

Až 3 dny
Závisí na režimu provozu a
stavu mobilní sítě.

Rychlost aktualizace až 1 minuta

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Teplota
Provozní teplota
[°C]

Skladovací teplota
[°C]

−20 až +60 −20 až +60

7.5 Shoda s národními předpisy
7.5.1 iCB50/iCB70

• FCC kapitola 15 (platná v USA)
• Společnost Leica Geosystems AG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu

iCB50/iCB70 vyhovuje požadavkům Směrnice 2014/53/EU a dalším
evropským směrnicím.
Celý text EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové
adrese: http://www.leica-geosystems.com/ce.

Zařízení třídy 1 podle Evropské směrnice 2014/53/EU (RED) může
být uvedeno na trh bez omezení v členských zemích EHP.

Charakteristika

Velikost laserové stopy

Vnitřní baterie

Doba sledování

Rozhraní

Specifikace okolního
prostředí

Shoda s národními
předpisy
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• Shoda pro země s jinými předpisy, na které se nevztahuje FCC kapitola 15
nebo Evropská směrnice 2014/53/EU, musí být schválena před uvedením
přístroje do provozu.

• Shoda s japonskými právními radio předpisy a s japonskými obchodními
telekomunikačními předpisy.
• Toto zařízení je ve shodě s Japonskými Radio předpisy (電波法 a

Japonským komerčním telekomunikačním zákonem 電気通信事業法).
• Toto zařízení by nemělo být pozměňováno, jinak se číslo uznání stane

neplatným.

Typ Frekvenční pásmo [MHz]
iCB50/iCB70, Bluetooth 2402 - 2480
iCB70, WLAN 2400 - 2473, kanál 1 až 11
iCB70, Mobilní telefon (EU,
CN)

Dual-Band GSM 900 / 1800
& Tri-Band UMTS 900 / 1800 / 2100
& Penta-Band LTE 800 (B20) / 900 (B8) / 1800
(B3) / 2100 B(7) / 2600 (B1)

iCB70, Mobilní telefon (USA,
CDN)

Quad-Band GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
& Tri-Band UMTS 850 / AWS 1700/2100 / 1900
& Penta-Band LTE 700 (B13) / 700 (B17) / 850
(B5) / AWS 1700/2100 (B4) / 1900 (B2)

iCB70, Mobilní telefon (Japon-
sko)

Tri-Band UMTS 800 B6 / 800 B19 / 2100 B1
& Tri-Band LTE 800 (B19) / 1800 (B3) / 2100
(B1)

Typ Výstupní výkon [mW]
Bluetooth <10
WLAN (802.11b) 50
WLAN (802.11gn) 32

Typ Anténa Zisk [dBi] Konektor
Bluetooth/WLAN Vnitřní anténa

Patch
2 max. -

GSM/UMTS/LTE Vnitřní anténa 2 max. -

7.5.2 Zařízení LOC8 pro zastrašení zloděje a lokalizační zařízení (volitelné)

• FCC kapitola 15, 22 a 24 (platná v USA).
• Společnost Leica Geosystems AG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu

LOC8 vyhovuje požadavkům Směrnice 2014/53/EU a dalším evropským
směrnicím.
Celý text EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové
adrese: http://www.leica-geosystems.com/ce.

Zařízení třídy 1 podle Evropské směrnice 2014/53/EU (RED) může
být uvedeno na trh bez omezení v členských zemích EHP.

• Shoda pro země s jinými předpisy, na které se nevztahuje FCC kapitola 15,
22 a 24 nebo Evropská směrnice 2014/53/EU, musí být schválena před uve-
dením přístroje do provozu.

Frekvenční pásmo

Výstupní výkon

Anténa

Shoda s národními
předpisy
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• Shoda s japonskými právními radio předpisy a s japonskými obchodními
telekomunikačními předpisy.
• Toto zařízení je ve shodě s Japonskými Radio předpisy (電波法 a

Japonským komerčním telekomunikačním zákonem 電気通信事業法).
• Toto zařízení by nemělo být pozměňováno, jinak se číslo uznání stane

neplatným.

Výrobek splňuje limity pro maximální dovolenou expozici danou platnými předpisy
a standardy v této oblasti. Produkt musí být používán s doporučovanou anténou.
Mezi anténou a tělem uživatele nebo blízké osoby by měla být během používání
výrobku dodržena vzdálenost minimálně 20 centimetrů.

Typ Hodnota
GSM GSM 900: 880 - 960 MHz

GSM 1800: 1710 - 1880 MHz
WCDMA WCDMA 900: 880 - 960 MHz

WCDMA 2100: 1920 - 2170 MHz
WLAN 2.4G Wi-Fi

802.11 b/g/n (20 MHz): 2412 - 2472 MHz
802.11 n (40 MHz): 2422 ~ 2462 MHz

GPS 1,57542 GHz

Typ Hodnota
GSM GPRS:

Maximální výkon: 29,13 dBm
WCDMA Maximální výkon: 23,58 dBm

Typ Anténa Zisk
GSM Vnitřní anténa PIFA GSM 900: 0,23 dBi

GSM 1800: 0,23 dBi
WCDMA Vnitřní anténa WCDMA 900: 1,34 dBi

WCDMA 1200: 1,34 dBi
GPS Vnitřní anténa 0 dBi
WLAN Vnitřní anténa PIFA −0,66 dBi

7.5.3 Nařízení o nebezpečných materiálech

Řada produktů Leica Geosystems je napájených lithiovými bateriemi.
Lithiové baterie mohou být za určitých okolností nebezpečné a představovat riziko.
Za určitých okolností se Lithiové baterie mohou přehřát a vznítit.

☞ Při přepravě produktu Leica s lithiovými bateriemi na palubě komerčního
letadla je nutné dodržet předpisy IATA Dangerous Goods Regulations.

Specifický absorbční
poměr (SAP)

Frekvenční pásmo

Výstupní výkon

Anténa

Nařízení o
nebezpečných
materiálech
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☞ Společnost Leica Geosystems vytvořila Pokyny „Jak přenášet produkty
Leica“ a „Jak převážet produkty Leica“ s lithiovými bateriemi. Žádáme
Vás, abyste si před jakýmkoli transportem produktu Leica prohlédli tyto
průvodce na našich internetových stránkách 
(http://www.leica-geosystems.com/dgr) a ujistili se, že neporušujete IATA
Nařízení o nebezpečných materiálech a že pro produkty Leica mohou být
správně transportovány.

☞ Je zakázáno přenášet či převážet jakýmkoli letadlem poškozené nebo
vadné baterie. Proto se ujistěte, že všechny baterie jsou ve stavu, kdy
mohou být bezpečně transportovány.

7.6 Obecné technické údaje produktu
Typ Hodnota
Obrázku 30 x
Volná štěrbina objektivu 40 mm
Zaostřování 1.55 m/5.08 ft (stop) až nekonečno
Zorné pole 1°30’/1.66 gon.

2.7 m at 100 m

Úhlová přesnost Nastavení přesnosti Nastavení rozsahu
["] ["] [mgon] [’] [gon]
1 0,5 0,2 ±4 0,07
2 0,5 0,2 ±4 0,07
5 1,5 0,5 ±4 0,07

Typ Hodnota
Citlivost krabicové libely 6’/2 mm
Rozlišení elektronické libely 2"

Typ Popis
Displej WVGA (800 × 480 pixelů), barevný, grafický

LCD displej, podsvícený, dotykový
Klávesnice 22 kláves

Podsvícení
Zobrazení úhlů 360°’", 360° decimální, 400 gon, H:V, V:H, V%
Zobrazení délek m, ft int, ft us, ft int palce, ft us palce
Poloha V obou polohách, druhá poloha je volitelná
Dotyková obrazovka Ochranná folie na obrazovce

Název Popis
RS232 Konektor 5 pin LEMO-0 pro napájení, komuni-

kaci a přenos dat
Tento port se nachází v otočné části přístroje.

Slot pro SD kartu Port SD karty pro přenos dat

Dalekohled

Kompenzace

Hladina

Kontrolní jednotka

Porty přístroje
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Název Popis
USB hostitelský port USB memory stick port pro přenos dat.
USB port přístroje Kabelové připojení z USB zařízení pro komuni-

kaci a přenos dat.
Bluetooth Bluetooth připojení pro komunikaci a přenos

dat.
WLAN (iCB70) WLAN připojení pro přístup na internet, komu-

nikaci a přenos dat.
LTE (nepovinné) Připojení k internetu

18449_001

a
b
c
d
e

 

a Pin 1: Napájení
b Pin 2: nepoužitý
c Pin 3: Zem
d Pin 4: RxD

(RS232, přijímaná data, Vstup)
e Pin 5: TxD

(RS232, vysílaná data, Výstup)

iCB50/iCB70
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Přiřazení pinů 5pi-
nového portu LEMO-0

Rozměry přístroje
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iCB70

18452_001
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Typ Hodnota
Přístroj 4.3 kg - 4.5 kg (v závislosti na konfiguraci hard-

waru)
Trojnožka 760 g
Baterie GEB331 110 g
Baterie GEB361 340 g

Typ Popis
Bez trojnožky 196 mm
Bez trojnožky (GDF111) 240 mm

Model Typ paměti Kapacita [MB] Počet měření
iCB50 Vnitřní paměť 800 90 000
iCB70 Vnitřní paměť 800 90 000

Typ Popis
Typ Viditelný červený laser třídy 2
Umístění Ve svislé ose přístroje
Přesnost Odchylka od olovnice

1,5 mm na 1,5 m výšky přístroje
Průměr laserové stopy 2,5 mm na 1,5 m výšky přístroje

Typ Popis
Externí napájecí napětí
(přes sériové rozhraní)

Nominální napětí 13.0 V DC
Rozsah 12.0 V - 15.0 V

Typ Baterie Napětí Kapacita Doba provozu, typicky*

GEB331 Li-Ion 11,1 V 2,8 Ah ≤ 15 h
GEB361 Li-Ion 11,1 V 5,6 Ah ≤ 30 h

Hmotnost

Výška točné osy

Nahrávání

Laserová olovnice

Napájení

Vnitřní baterie
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* Založeno na jednom měření každých 30 s při 25°C. Pokud není baterie
nová, může být provozní doba kratší.

Teplota
Typ Provozní teplota

[°C]
Skladovací teplota
[°C]

Všechny
přístroje

-20 až +50 -40 až +70

Baterie -20 až +50 -40 až +70
USB klíčenka -40 až +85 -50 až +95

Ochrana proti vodě, prachu a písku
Typ Ochrana
Všechny
přístroje

IP66 (IEC 60529)

Vlhkost
Typ Ochrana
Všechny
přístroje

Max. 95%, bez kondenzace.
Nežádoucí vliv kondenzace lze účinně eliminovat pravidelným
vysoušením přístroje.

Jsou provedeny následující automatické korekce:
• Kolimační chyba
• Chyba točné osy dalekohledu
• Zakřivení Země
• Náklon svislé osy
• Vertikální indexová chyba
• Refrakce
• Indexová chyba kompenzátoru
• Excentricita kruhu

7.7 Korekce měřítka
Po zadání korekce měřítka budou brány v úvahu redukce přímo úměrné
vzdálenosti.
• Atmosférická korekce
• Redukce na střední úroveň moře
• Zkreslení projekce

Zobrazená vzdálenost sklonu je správná, pokud korekce měřítka v ppm, mm/km,
která byla zadaná, odpovídá atmosférický podmínkám převládajícím v době
měření.

Atmosférická korekce obsahuje:
• Úpravy pro tlak vzduchu
• Teplota vzduchu [°C]

Pro nejvyšší přesnost měření vzdálenosti by měla být atmosférická korekce určena
pomocí:

Specifikace okolního
prostředí

Automatické korekce

Použití korekce měřítka

Atmosférická korekce
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• Přesnost 1ppm
• Teplota vzduchu do 1°C
• Tlak vzduchu do 3mbar

Atmosférické korekce v ppm s teplotou [°C], tlakem vzduchu [mb] a výškou [m] při
60% relativní vlhkosti.
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při 60% relativní vlhkosti.
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7.8 Vzorce pro redukci
Vzorce pro redukci platí pro měření se všemi typy odrazných hranolů:
• Na hranoly
• Na odrazný štítek
• Měření bez hranolů

Atmosférické korekce
°C

Atmosférické korekce
°F

Typy odrazných hra-
nolů
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Korekce jsou použity na displej přístroje a na všechny exportované formáty
stejným způsobem.

c

a

b

TS_110

 

a Střední úroveň moře
b Přístroj
c Hranol

Šikmá délka
Vodorovná délka
Převýšení

Přístroj počítá šikmou délku, vodorovnou délku a výškový rozdíl podle násle-
dujících vzorců:

002425_002

= D0 · ( 1 + ppm · 10-6 ) + AC 

Zobrazena je šikmá délka [m]
D0 Neopravená délka [m]
ppm Atmosférická délková korekce [mm/km]
AC Součtová konstanta hranolu [m]

 

TS_112

= Y - A · X · Y

TS_113

= X + B · Y2 

Vodorovná délka [m]
Výškový rozdíl [m]

Y  * |sinz|
X  * cosz
z Čtení vertikálního kruhu
A (1 - k / 2) / R = 1,47 * 10-7 [m-1]
B (1 - k) / (2 * R) = 6,83 * 10-8 [m-1]
k 0,13 (střední refrakční koeficient)
R 6,378 * 106 m (poloměr Země)

 

Zakřivení Země (1/R) a střední refrakční koeficient (k) jsou automaticky používány
pro výpočet vodorovné délky a rozdílu výšek. Vypočtená vodorovná délka je
vztažena k horizontu přístroje, nikoli hranolu.

Vzdálenost sklonu –
korekce

Vzorce
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8 Licenční smlouva pro software
Tento produkt obsahuje software, který je v produktu předinstalován nebo je
dodaný na datovém nosiči nebo ho lze stáhnout online na základě předchozí auto-
rizace od společnosti Leica Geosystems. Tento software je chráněn autorským
právem a dalšími zákony a jeho používání je definováno a regulováno Licenční
smlouvou pro software společnosti Leica Geosystems, která se zabývá aspekty,
jako například, rozsah licence, záruka, práva duševního vlastnictví, omezení zod-
povědnosti, vyloučení ostatních záruk, rozhodné právo a místo jurisdikce. Zajistěte,
abyste vždy úplně dodržovali podmínky smlouvy o poskytnutí softwarové licence
společnosti Leica Geosystems.
Tato dohoda je součástí všech produktů a můžete si ji stáhnout na domovské
stránce společnosti Leica Geosystems na adrese
http://leica-geosystems.com/about-us/compliance-standards/legal-documents nebo
ji můžete získat od svého distributora produktů společnosti Leica Geosystems.
Software nesmíte instalovat ani používat, dokud si podmínky smlouvy o poskytnutí
softwarové licence společnosti Leica Geosystems nepřečtete a nepřijmete je.
Instalace nebo použití softwaru nebo některé jeho části je považováno za přijetí
všech smluvních podmínek této licenční smlouvy. Pokud s některými nebo všemi
ustanoveními takové licenční dohody nesouhlasíte, nesmíte si software stáhnout,
nainstalovat nebo používat, a nepoužitý software spolu s doprovodnou literaturou a
nákupním dokladem musíte vrátit prodejci, od kterého jste tento produkt zakoupili,
do deseti (10) dní od nákupu, abyste obdrželi plnou refundaci kupní ceny.

Licenční smlouva pro
software
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Doplněk A Struktura adresářů
Na USB paměti jsou soubory ukládané v daných složkách. Následující graf uka-
zuje výchozí strukturu složek.

|--|CODES Formáty importu
• Importovat lze formáty *.cod, *.xml (Lan-

dXML, HeXML) a *.csv
Formáty exportu

• Exportovat lze formáty *.xml (LandXML,
HeXML).

|--|DATA Formáty importu
• Snímek pozadí: Importovat lze formáty *.dxf,

*.jpg a *.tiff.
• Řídící: Importovat lze formáty *.txt, *.csv,

*.geo, *.gsi, and *.xml (LandXML, HeXML).
• Souřadnicový systém: Importovat lze formáty

*.lok, TRFSET.dat, *.xml (LandXML,
HeXML), and Trimble.dc.

• Referenční data: Importovat lze formáty *.txt,
*.csv, *.dxf, *.geo, *.gsi, *.xml (LandXML,
HeXML), *.ifc, *.kof, and *.TRM.

• Data projektů silnic: Importovat lze formáty
*.L3D, *.lin, *.lmd, and *.xml (LandXML,
HeXML).

Formáty exportu
• Data: Exportovat lze formáty *.csv, *.dxf,

*.geo, *.gsi, *.xml (LandXML, HeXML), *.kof,
*.llc, *.plm, and *.txt.

• Protokoly: Exportovat lze formáty *.csv,
*.html, *.pdf, and *.txt, v závislosti na reportu
exportu.

• Projekty jsou exportovány jako kopie do
vybrané paměti, vnitřní paměti nebo
vyjímatelného disku.

• Seznamy vytyčování: Exportovat lze formáty
*.txt, *.csv, *.gsi, *.geo, *.kof a *.dxf.

|--|SYSTEM  
|--|PROJECTS  
|--|REPORTS  

Popis

Adresářová struktura
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