
MONITOROVACÍ STANICE LEICA NOVA TM60: SLEDUJTE TO.
 n Permanentní monitoring (24/7): na dálku pracující, kontinuální 
monitoring, měřená data v reálném čase, odolná vůči různým 
podmínkám prostředí.

 n Periodický monitoring: flexibilní postavení přístroje, automatická 
měření, polní software Leica Captivate, speciální aplikace pro 
monitoring, konektivita do cloudových služeb.

 n Budovy a konstrukce: monitoring budov, mrakodrapů, průmyslových 
a sportovních zařízení, konstrukcí na moři a v podzemí.

 n Dopravní infrastruktura: monitoring tunelů, železnic, mostů, silnic a 
dálnic, letišť, přístavů a kanálů.

 n Monitoring prostředí: monitoring sesuvů, skalních řícení, poklesů.
 n Energetická infrastruktura: monitoring hrází, produktovodů, 
jaderných zařízení, potrubních systémů.

 n Hornictví: monitoring stability svahů, vysokých stěn a lomů.

Nové řešení pro monitoring od Leica Geosystems přichází 
se silným příslibem: informace a reporty v reálném 
čase, na které se vždy můžete spolehnout, vám pomůžou 
dělat informovaná rozhodnutí v pravém čase a hlavně 
včas. Ať už to sedá, roztahuje se, posouvá, sjíždí nebo 
jakkoli mění svůj stav – vždy to budete mít 
pod kontrolou 24 hodin denně, sedm dní týdně.  
Robustní, přesná a odolná TM60 přichází se světově 
nejdelším dosahem ATRplus, půl-vteřinovou přesností 
automatického cílení, pokročilým imagingem a nejdelším 
nepřetržitým provozem. V kombinaci s monitorovacím 
řešením Leica GeoMoS budete schopni reagovat na 
složité požadavky jakýchkoli projektů – ať už 
kontinuálních nebo periodických. Rozhodnutí je snadné: 
maximální bezpečnost, minimální riziko.

Leica Nova TM60
Technické specifikace



MĚŘENÍ ÚHLŮ

Přesnost1 Hz a V  n Absolutní, kontinuální, čtyřnásobné odečítání 0,5” (0,15 mgon) nebo 1” (0,3 mgon)

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ

Dosah2  n Hranol (GPR1, GPH1P) 3

 n Bez hranolu / Libovolný povrch 4

0,9 m až 3 500 m
0,9 m až >1 000 m

Přesnost / Čas měření  n Jedno měření (na hranol) 2,5

 n Jedno měření (libovolný povrch) 2,4,5,6

0,6 mm + 1 ppm / typ. 2,4 s
2 mm + 2 ppm / typ. 2 s 9

Velikost laserové stopy Na 50 m 8 mm × 20 mm

Technologie měření Systémový analyzer Koaxiální, viditelný červený laser

IMAGING7

Přehledová a dalekohledová kamera  n Senzor
 n Zorné pole (přehledová / dalekohledová)
 n Rychlost snímkování

5 megapixelový CMOS senzor
19,4° / 1,5°
Až 20 snímků za vteřinu

MOTORIZACE

Přímý pohon na Piezo technologii Rychlost rotace / Čas na změnu polohy Maximálně 200 gon (180°) za s / typicky 2,9 s

AUTOMATICKÉ CÍLENÍ - LONG RANGE ATRplus 

Dosah cílení na hranol 2  n Odrazný hranol (GPR1, GPH1P)
 n Hranol 360° (GRZ4, GRZ122)

 n 3 000 m
 n 1 500 m

Přesnost 1,2 / Čas měření Úhlová přesnost ATRplus Hz, V 0,5” (0,15 mgon) nebo 1” (0,3 mgon) / typicky 3-4 s

OBECNÉ

Operační systém / Polní software Windows EC7 / Leica Captivate s aplikacemi 

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

Dalekohled s automatickým ostřením8 Zvětšení / rozsah zaostření 30 x / 1,7 m až nekonečno 

Obrazovka a klávesnice 5‘‘ (palců), WVGA, barevná, dotyková, standardně 
pro I. polohu, volitelně pro II. polohu

37 kláves, podsvícení

Operace 3x nekonečné ustanovky, 1x servo-ostření, 2x klávesy auto-ostření 8, uživatelsky definovatelná spoušť

Správa napájení Vyměnitelná Lithium-Ion baterie s možností nabí-
jení uvnitř přístroje

Pracovní čas až 9 h

Datové úložiště  n Vnitřní paměť
 n Paměťová karta

2 GB
SD karta 1 GB nebo 8 GB

Rozhraní RS232, USB, Bluetooth®, WLAN

Hmotnost Totální stanice včetně baterie 7,2 kg

Specifikace prostředí  n Pracovní teplotní rozsah
 n Prach a voda (IEC 60529) / Déšť ve větru 
 n Vlhkost

–20°C až +50°C
IP65 / MIL-STD-810G, Metoda 506.5-I
95%, nekondenzující

Monitorovací stanice Leica Nova TM60

GEFOS a.s., zastoupení Leica 
Geosystems pro ČR
Kundratka 17, 180 82, Praha
+420 283 842 620
obchod@gefos.cz

Laserové záření, vyhněte se přímému vystavení očí.
Laserový produkt třídy 3R v souladu s IEC 60825-1:2014.

Obchodní značky Bluetooth® jsou majetkem Bluetooth SIG, Inc. Windows je registrovaná obchodní 
značka  Microsoft Corporation. Další obchodní značky a obchodní názvy náleží jejich případným 
vlastníkům. Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Švýcarsko. Všechna práva vyhrazena. 
Vytištěno ve Švýcarsku – 2020. Společnost Leica Geosystems AG je součástí skupiny Hexagon AB. 
939079cs – 11.20

1 Standardní odchylka ISO 17123-3
2 Zataženo, žádný opar, viditelnost okolo 40 km, žádné tepelné chvění vzduchu
3 0,9 m až 2 000 m na 360° hranoly (GRZ4, GRZ122)
4 Objekt ve stínu, zatažená obloha, Kodak Gray karta (90% odrazivost)
5 Standardní odchylka ISO 17123-4

Integrujte s LOC8 – Lock & Locate (uzamkni a najdi)
Pro více informací navštivte: leica-geosystems.com/LOC8

6 Vzdálenost > 500 m: Přesnost 4 mm + 2 ppm, čas měření typ. 6 s
7 K dispozici na modelech TM60 I
8 Autofocus na modelech TM60 I, pouze servofocus na modelech TM60
9 Až do 50 m; max. čas měření 15 s při plném dosahu


