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Комерційна пропозиція
Спеціальна ціна на тахеометр TS15 I 2”

Опис
Техеометр TS15 I 2" R400 у наступній
кофігурації:
Техеометр TS15 I 2" R400
Viva TS Imaging опція
GEB221, акумулятор Li-Ion 7.4V/4400mAh
GKL211, зарядний пристрій
GDF111-1, трегер, без опт. Центрира
GHM007, рулетка
GHT196, тримач для рулетки
GVP642, Container GS15 SmartPole&Station
*RH15, радіо ручка
GHT62 тримач для контроллера
GHT63 фіксатор до віхи
GLS12, віха
GRZ4 360° відбивач
Штатив
**CS10 3.5G Польовий контроллер для тах.
DSUB конектор
CS SmartWorx Viva опція
GEB221, акумулятор int. Li-Ion
7.4V/4400mAh
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* RH15, радіо ручка – для здійснення зв’язку між тахеометром та котролером
** CS10 3.5G Польовий контролер – для управління тахеометром на відстані

Термін поставки обладнання 3 дні!!!
Гарантійне обслуговування 12 місяців.
Сервісне та ремонтне обслуговування.
Новітнє покоління тахеометрів Leica Viva TS15 перевертає уявлення про методи
ведення геодезичної зйомки. Якщо раніше фахівцям доводилося вести абрис, то тепер
до їх послуг тахеометр з вмонтованим планшетом, в якому можна робити усі необхідні
позначки.

Крім того, у новому тахеометрі Viva TS15 представлена модель з вбудованою
ширококутною 5-мегапіксельною камерою. З її допомогою можна отримати і
вивести на VGA-екран тахеометра панорамні зображення об'єкта для швидкого
наведення на точку. Камера здатна робити знімки з чотирикратним наближенням,
завдяки чому користувач отримує детальні зображення об'єкта. Кожен знімок може
бути прив'язаний до однієї з виміряних точок. Таким чином, в ході тахеометричної
зйомки ведеться додаткова документація у вигляді фотозображень з робочими
позначками.
Leica Viva TS15 об'єднала в собі декілька модифікацій моторизованих
тахеометрів з кутовою точністю вимірювань від 5 "до 1" і різними функціями
автоматизації знімального процесу. У модифікаціях з опцією автоматичного наведення
на відбивач компанія Leica Geosystems застосувала власну запатентовану технологію
ATR. З її допомогою інструмент швидко і чітко наводиться на центр відбивача без
будь-яких допоміжних пристроїв. Роботизовані моделі TS15 оснащені унікальною
функцією швидкого пошуку відбивача - PowerSearch, завдяки якій користувач може
віддалено навести тахеометр на відбивач натисненням однієї кнопки.
У моторизовані тахеометри Viva TS15 додана нова функція сканування. Для
того щоб відзняти фасад будівлі або земляний відвал в автоматичному режимі,
достатньо лише задати область і крок сканування.
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