SX Serie
Precisie - robotic total station

De nieuwe definitie
van robotics
n uiterst accurate autotracking
n Waterdicht, robuust en gebruiksvriendelijk
n ingebouwde MaGnET™ Field software

Snel zoeken en volgen. Nauwkeurig meten.
nuiterst accurate auto tracking

De SX combineert de meest geavanceerde laser- en
beeldverwerkingstechnologieën tot toonaangevende mogelijkheden
voor het volgen van prisma’s en verbeterde voorspelling van
prismabewegingen. De SX richt zich accuraat op een bewegend prisma en
volgt het in iedere werkomgeving.

nData communicatie
op lange afstand

• De SX-serie totaalstations beschikt over draadloze Bluetooth®technologie van klasse 1 voor betrouwbare data communicatie.
• Alle gegevens van de SX zijn meteen beschikbaar op de met Bluetooth
uitgeruste controller.
*Het bereik van de draadloze communicatie kan verschillen, afhankelijk van obstakels en andere
omgevingsomstandigheden.

nafstandsbediening rC-pr5

nreflectorloze EDM-techniek
rED-tech
• Snelle afstandsmeting van 0,9 sec bij ieder object.
• Reflectorloze afstandsmeting van 30 cm tot 1000 m.*
• Coaxiale EDM-straal en laserpointer zorgen voor snel en accuraat
richten.
*Met witte kant van Kodak Gray Card (90% reflecterend). Helderheidsniveau op oppervlak van object: ≤500 lx.

nGeavanceerd
hoekmetingssysteem
De SX beschikt over de originele
absolute encoders van Sokkia, die
een langdurige betrouwbaarheid
onder alle werkomstandigheden
garanderen. De compensatie via
twee assen zorgt voor stabiele
metingen, ook als op ongelijk
terrein wordt gewerkt.

De on-demand afstandsbediening RC-PR5 maakt het mogelijk om
prisma’s snel te vinden. Een ingebouwde richtingssensor detecteert de
prismabeweging, zodat de SX naar links of rechts draait, afhankelijk van
welke richting het dichtstbij is.
* De afbeelding met rode straal is alleen bedoeld ter illustratie.
De werkelijke zoekstraal is een oogveilige onzichtbare laser van klasse 1.

l Geavanceerde prisma configuratie
De geavanceerde configuratie met zes prisma’s geeft onovertroffen
meetresultaten. ATP1 past op een standaard prismastok; het verschuifbare
prisma ATP1S is ontworpen voor een telescopische meetstok.

360°-prisma ATP1

verschuifbaar prisma ATP1S

nWaterdicht, robuust
en gebruiksvriendelijk
• IP65: stof- en waterdicht.
• Metalen frame en versterkte
handgreep.
• Standaard temperatuurbereik voor
gebruik: -20 tot +50°C.

• Nieuwe stertoets [>>] toont direct
de functies.
• Actietoets om een serie metingen te
maken zonder uw oog van de
telescoop te halen.
• Bedieningspaneel bestaat uit een veld
van 10 toetsen met LCDaanraakscherm in kleur.
• USB-type A- / mini B-poorten en
seriële poorten.
• Groen/rood telescoopgeleidelicht biedt
effectieve geleiding binnen een bereik
tot 150 m.

nMaGnET™
l Cloud-based oplossingen voor nauwkeurige positiebepaling

MAGNET™ is een softwarefamilie die de “cloud” gebruikt om veld
en kantoor naadloos te verbinden voor gegevensuitwisseling,
communicatie, beheren van instrumenten en meer.
Real-time verbindingen. Wanneer u ze nodig hebt. Waar u ze nodig
hebt.

l MAGNET™ Field

Gegevensverzameling, afbakening, wegen, en coördinatengeometrie.

nTSshield™

Ieder SX-totaalstation is uitgerust met een op telematica
gebaseerde multifunctionele communicatiemodule, die de
ultieme veiligheids- en onderhoudsprestaties levert voor uw
investering.
Als een geactiveerd instrument verloren raakt of gestolen
wordt, kunt u een gecodeerd signaal naar het instrument
sturen en het uitschakelen. Uw totaalstation is veilig, waar ook
ter wereld!
In dezelfde module beschikt u over dagelijkse
verbindingsopties met cloud-based Sokkia-servers, die u
kunnen informeren over beschikbare software-updates en
firmware-uitbreidingen.
* Zie de TSshield-brochure voor meer informatie over TSshield.

SX Serie

TECHNISCHE GEGEVENS

SX-101T/SX103T/SX105T

Precisie - robotic total station

Producttype

Autotrackingmodel

Model

SX101T

Rotatiesnelheid / autotrackingsnelheid

85°/sec (bij 20°C) / 20°/sec

Werkbereik

360°-prisma ATP1/ATP1S: 2 tot 600 m, miniprisma CP01: 1,3 tot 700 m,

SX103T

SX105T

miniprisma OR1PA: 1,3 tot 500 m, prisma AP: 1,3 tot 1000 m
Hoekmeting
Minimale meting

0.5" / 1"

Hoekmeting

1"

1" / 5"

Scheefstandcompenstatie

via twee assen, compensatiebereik: ±6'

3"

5"

Afstandsmeting
Prisma

Meetbereik

360°-prisma ATP1/ATP1S: 1,3 tot 1000 m, miniprisma CP01: 1,3 tot 2,500m,

Nauwkeurigheid

±(1,5 mm + 2 ppm x D) mm (D=meetafstand in mm)

miniprisma OR1PA: 1,3 tot 500 m, prisma AP: 1,3 tot 6000 m onder goede omstandigheden*1
Meetstickers
Reflectorloos

Meetbereik*3

1,3 tot 500 m met meetsticker RS90N-K

Nauwkeurigheid*3

±(2 mm + 2 ppm x D) mm

Meetbereik*2

0,3 tot 1000 m onder goede omstandigheden*1

Nauwkeurigheid*2

±(2 mm + 2 ppm x D) mm

Interface en gegevensbeheer
Besturingssysteem / processor

Microsoft Windows® CE 6.0

Scherm

3,5 inch / overdraagbaar TFT QVGA kleuren-LCD

Geheugen

500 MB intern geheugen, USB-geheugen (tot 8 GB

Interface

USB2.0 (Type A/mini B) / RS-232C

Draadloze communicatie
Bluetooth® klasse 1

Communicatiebereik: 600 m*4

Algemeen
Stof-/waterbescherming

IP65 (IEC 60529:2001)

Gebruikstemperatuur

-20°C tot +50°C

Laserpointer

Coaxiale rode laserpointer met EDM-meetstraal, laserklasse 3R

Geleidelicht

Groene en rode led, werkbereik: 1,3 tot 150 m

Afmetingen

B230 x D207 x H393 mm

Gewicht

Ca. 6,9 kg

Stroomvoorziening
Standaardbatterij BDC70

7,2 V, 5,2 Ah

Gebruiksduur

Ca. 4 uur*5

Signaalbron / laseroutput

Rode laserdiode (690 nm) / reflectorloze modus: klasse 3R, prisma-/schermmodus: klasse 1 of gelijkwaardig

Afstandsbedieningssysteem RC-PR5 (optie bij autocollimerend model)
Gebruiksbereik (hellingsafstand)

Verre modus: 2 tot 300 m / standaardmodus: 2 tot 100 m

Meettijd

15 sec

*1 Voorwaarde 1: nevelvrij met zicht van ongeveer 40 km, bewolking zonder hitteglinstering.
*2 Precisiemodus. Met witte kant van Kodak Gray Card (90% reflecterend). Helderheidsniveau op oppervlak van object: ≤500 lx. Als helderheid op gemeten oppervlak 30.000 lx of minder is.
Reflectorloos bereik/nauwkeurigheid
kan verschillen afhankelijk van te meten objecten, waarnemingssituaties en omgevingsomstandigheden.
*3 Als de invalshoek van de meetstraal binnen 30º is in verhouding tot het reflectieschermdoel.
*4 Het bereik van de draadloze communicatie kan verschillen, afhankelijk van obstakels en andere omgevingsomstandigheden.
*5 In continue face-1- en face-2-waarnemingen bij gebruik van autocollimatie.

Standaard accessoires
lSX-hoofdeenheid
lBatterij (BDC70)
lBatterijlader (CDC68)
lStroomkabel
lGebruiksaanwijzing
lUSB-geheugen
lDraagkoffer
lDraagband

lLensdop
lLenskap
lAccessoiretasje
lSchroevendraaier
lLensborstel
lAfstelpen x2
lReinigingsdoek
lWaarschuwingsbord Laser

- Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen.
- Bluetooth®-woordmerk en -logo’s zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Ieder gebruik van deze merken door Topcon is
gelicentieerd. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
- Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden.
- Productkleuren in deze brochure kunnen licht verschillen van die van de werkelijke producten als gevolg van beperkingen van het drukproces.
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