
Leica TS13
Specifikace produktu

Péče o zákazníky, na kterou se 
můžete spolehnout

Prostřednictvím aktivní péče o zákazníky 
(Active Customer Care, ACC) se můžete 
jedním kliknutím spojit s celosvětovou sítí 
zkušených profesionálů, kteří vás odborně 
provedou řešením jakéhokoli problému. 
Eliminujte zpoždění díky vynikajícímu 
technickému servisu, dokončujte zakázky 
rychleji se skvělou podporou konzultantů 
a vyhněte se nákladným opakovaným 
návštěvám míst měření s online službou, 
která umožňuje odesílat a přijímat data 
přímo z terénu. Mějte náklady pod 
kontrolou s individuálně přizpůsobeným 
balíčkem péče o zákazníky, který vám 
dodá klid díky vědomí, že jste vždy a všude 
chráněni.

Přenos z terénu do kanceláře

Stanice TS13 spolupracuje s revolučním 
polním softwarem Leica Captivate, 
který dokáže přeměnit složitá data na 
nejrealističtější 3D modely, se kterými lze 
pracovat. Hodí se pro všechna odvětví 
a aplikace a není k tomu potřeba víc 
než jen jednoduchá gesta na displeji 
bez ohledu na to, zda pracujete s GNSS, 
totálními stanicemi nebo obojím najednou. 
Bezproblémový přenos dat zaručuje  
včasné dokončení projektu. Spolupráce 
aplikace Captivate a kancelářského 
softwaru Leica Infinity umožňuje spojovat 
data z předchozích měření a upravovat 
projekty rychleji a efektivněji.

Možnost upgradu

Totální stanice Leica TS13 poskytuje  
rychlé, spolehlivé a efektivní řešení 
přizpůsobené na míru potřebám uživatelů 
při měření a vytyčování bodů.  
Je vybavena technologií automatického 
docilování na hranol (ATR) a volitelně 
i technologií sledování hranolu a 
SpeedSearch pro rychlé nalezení 
hranolu, který se nalézá mimo zorné 
pole dalekohledu. V kombinaci s polním 
softwarem Leica Captivate nabízí stanice 
TS13 jednoduchý a produktivní způsob 
kódování a vytyčování linií.
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Totální stanice Leica TS13
Základní 
varianta

ÚHLOVÉ MĚŘENÍ

Přesnost 1 Hz a V Absolutní, průběžné, diametrální čtení 1’’ (0,3 mgon), 2’’ (0,6 mgon)  
3’’ (1 mgon), 5’’ (1,5 mgon)

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ

Dosah 2 Hranol (GPR1, GPH1P) 3
Bez hranolu / jakýkoli povrch 4

1,5 m až 3500 m
R500: 1,5 m až >500 m, R1000: 1,5 m až >1000 m

Přesnost / Doba měření Jedno měření (hranol) 2,5

Jedno měření (jakýkoli povrch) 2,4,5,6
1 mm + 1,5 ppm / obvykle 2,4 s
2 mm + 2 ppm / obvykle 3 s

Velikost laserové stopy Na 50 m 8 mm × 20 mm 
Technologie měření Systémový analyzér Koaxiální viditelný červený laser

AUTOMATICKÉ CÍLENÍ – ATR

Dosah cílení2 Odrazný hranol (GPR1, GPH1P)
Hranol 360° (GRZ4, GRZ122)

1000 m
800 m

Přesnost1,2 / Doba měření Úhlová přesnost ATR Hz, V 1’’ (0,3 mgon), 2’’ (0,6 mgon), 3’’ (1 mgon),  
5’’ (1,5 mgon) / obvykle 3-4 s

VYTYČOVACÍ SVĚTLA (EGL)

Pracovní dosah / Přesnost 5–150 m / obvykle 5 cm na 100 m

OBECNÉ

Procesor TI OMAP4430 1 GHz Dual-core ARM® 
Cortex™ A9 MPCore™

Operační systém – Windows® EC7

Napájení Výměnná lithium-iontová baterie Provozní doba 8–10 h
Polní software Leica Captivate vč. aplikací Běží na polním kontroleru (Leica CS20)
Ukládání dat Vnitřní paměť 2 GB

SD karta 1 GB nebo 8 GB
Na polním kontroleru (Leica CS20)

Datová rozhraní RS232, USB, Bluetooth®, WLAN
Hmotnost Totální stanice včetně baterie 5,0 kg
Specifikace okolního prostředí Pracovní teplotní rozsah

Prach / Voda (IEC 60529) / Vlhkost
–20 °C až +50 °C
IP55 / 95 %, bez kondenzace  

Klávesnice Standardní pro I. polohu Klávesnice se 4 tlačítky a stavovými LED 
kontrolkami

Upgrady7 JEDNOTKA KLÁVESNICE S DISPLEJEM (volitelné)

Klávesnice s displejem Volitelně pro I. a II.  polohu 5” (palců), WVGA, barevná, dotyková
25 kláves, podsvícená

Napájení Výměnná lithium-iontová baterie Provozní doba 6–8 h

Polní software Leica Captivate včetně aplikací Provoz na přístroji TS13

Ukládání dat Vnitřní paměť 2 GB
SD karta 1 GB nebo 8 GB

Na přístroji TS13

Hmotnost Totální stanice včetně baterie 5,3 kg

SLEDOVÁNÍ HRANOLU (volitelné)

Dosah sledování hranolu2 Odrazný hranol (GPR1, GPH1P) 
Hranol 360° (GRZ4, GRZ122) 

800 m
600 m

ROBOTICKÉ MĚŘENÍ včetně RYCHLÉHO VYHLEDÁNÍ HRANOLU (volitelné) 

Dosah SpeedSearch / Doba hledání Hranol 360° (GRZ4, GRZ122) 300 m / obvykle 7 s
Dosah spojení s kontrolerem s long 
range Bluetooth® 8

S interním long range Bluetooth® CS20 
S rozšiřující sadou CTR20

500 m 
1000 m

1 Standardní odchylka ISO 17123-3
2  Zataženo, bez oparu, viditelnost přibližně 40 km, bez chvění horkého vzduchu
3  1,5 m až 2000 m pro 360° hranoly (GRZ4, GRZ122)
4  Objekt ve stínu, zatažená obloha, šedá destička Kodak (odrazivost 90 %)
5  Standardní odchylka ISO 17123-4
6  Vzdálenost > 500 m: přesnost 4 mm + 2 ppm, doba měření obvykle 6 s
7  Z výroby nebo dodatečně, nezávisle na sobě
8  Za dobrých podmínek pro přenos signálu

Ochranné známky Bluetooth® vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.
Laserové záření, vyhněte se přímému osvitu očí. Laserový přístroj třídy 3R v souladu s normou IEC 60825-1:2014.

Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. 
Další obchodní značky a obchodní názvy náleží jejich případným vlastníkům. 
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