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OS серия тотални станции – съвременен дизайн с 

върхова технология 

Станциите OS са професионални компактни тотални 

станции. Съвременния дизайн осигурява вграден 

интерфейс за запис на данните, екслузивна LongLink™ 

комуникация и много мошен далекомер. 

С видим при ярка слънчева аветлина, цветния сензорен 

екран или с буквено-цифровата клавиатура, ще постигнете 

високи нива на производителност с вградения MAGNET® 

Field софтуер. Тоталните станции OS могат да се използват 

за различни приложения, от строителството до геодезията. 

 

Вграден Windows сензорен екран 

Ползвайки вградения софтуер за Windows® компютри с 

вграден сензорен екран увеличава продуктивността. 

Екрана е голям и ярък, така че ползвателя може да вижда 

повече и да взаимодейства с него когато е необходимо. 

Приложенията се ползват лесно и не е необходимо да 

държите полеви контролер в едната ръка когато завъртате 

инструмента с другата. Торталната станция OS има 

прецизни тангенциални микровинтове за да задържат 

прецизноъглите, дори когато се работи със сензорния 

екран или клавиатурата. 

Бърза и точна 
 

Вграден интуитивен софтуер 

MAGNET Field 
 

Цветен сензорен екран 
 

IP65 защита от прах и 

дъжд 
 

Мощен далекомер, за бързи и 

повтарящи се измервания 
 

Операционна система Windows 

 
 

 



1. 300 m обхват на измерване, LongLink 
функционалност 

2. Лесен достъп, защитен USB 2.0 йуплунг (Host + 

Slave) 

3. 1,000 m безпризмен обхват 

4. Уникална IACS ъглова кодираща система (1" и 2") 

5. Електронна нивелираща система 

6. "STAR-KEY" функционалност 

7. Странично монтирана батерия 

с много дълъг живот 

8. Сензорен цветен екран 

9. Тангенциални микровинтове – сигурно държат 

ъглите

 

 

 

 

 

Ексклузивна LongLink функционалност 

За трасиране и други операции, където визирането на 

призмата на щока с полевия контролер е критично, 

нашата екслузивна LongLink функционалност 

позволява да оперирате с полевия контролер на 

повече от 300 m разстояние от инструмента. LongLink 

ви предоставя гъвкавост, каквато не сте имали досега.

 

 

 



Лесен достъп до USB 2.0 флашка 

• До 8 GB памет 

• Защитена 

• Съвместим с стандартните флаш дискове 

 

 

 

 

Много мощен, съвременен далекомер 

• 1,000 m безпризмен обхват 

• 6,000 m с призма 

• Червен/Зелен водещ лъч 

• Коакьиална яервена лазерна показалка 

• Точно и прецизно петно от лъча 

 

 

Съвременна ъглова кодираща система 

• "Най-добра в класа" 1" ъглова точност 

• Включва изключителни независима ъглова 

калибрираща система за 1" и 2" модели 

• Калибрира се сама 

• Доказана прецизна технология 

 

 

Бутон за измерване на разстояние 

• Перфектна локация 

• Повишена ъглова стабилност 

• Не се завърта при измерване 

• Защита от вода и прах 

• Лсно се работи с ръкавици
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