
mmGPS

Jedyny na świecie 
system pomiarowy GPS 
o milimetrowej dok³adności 
wyznaczania wysokości

 technologia laserowa LazerZone 
zapewniaj¹ca milimetrow¹ dok³adnośæ 
wyznaczania wysokości

 odbiornik GPS+GLONASS do niezawodnego 
określania pozycji w trybie pomiarów RTK

 do sterowania maszynami  
budowlanymi – precyzyjne kontrolowanie 
po³o¿enia i wysokości lemieszy

 do pomiarów geodezyjnych GPS RTK – 
prac realizacyjnych, inwentaryzacyjnych 
i kontrolnych



mmGPS do pomiarów terenowych

Sygna³ z nadajnika laserowego PZL-1 mo¿e byæ 
wykorzystywany z tradycyjnym odbiornikiem ruchomym 
GPS RTK. Zamontowany na tyczce czujnik  
PZS-1 umo¿liwia  wykonywanie tyczenia, pomiarów 
realizacyjnych i kontrolnych z milimetrow¹ dok³adności¹. 

mmGPS do sterowania mszynami budowlanymi

Sensor PZS-MC zamocowany na maszcie razem 
z anten¹ GPS jest czêści¹ systemu 3D sterowania 
maszynami budowlanymi. Pozwala on prowadziæ element 
roboczy spycharki lub równiarki z precyzj¹ wymagan¹ 
przy uk³adaniu ostatecznych warstw dróg.

Praca z wieloma nadajnikami laserowymi

Jeden nadajnik generuje wi¹zkê laserow¹ o zasiêgu 
600 m (średnica) i wysokości 10 m. Mo¿e on byæ ³atwo 
i szybko przenoszony na kolejne stanowiska. 
Na jednym placu budowy mo¿e pracowaæ do 4 
nadajników laserowych jednocześnie, tyle bowiem 
sygna³ów mo¿e odebraæ czujnik zamontowany na tyczce 
lub na maszynie.

mmGPS przeznaczony jest do stosowania 
zarówno na maszynach budowlanych,  
jak i w tradycyjnych pomiarach GPS RTK

Dziêki laserowej technologii Topcon LazerZone 
tradycyjny zestaw pomiarowy GPS RTK staje siê 

narzêdziem do precyzyjnego  pomiaru wysokości. 
Dziêki  temu rozwi¹zaniu technologia pomiarów 

satelitarnych jest stosowana w systemach 
sterowania maszynami 3D i zapewnia określanie 

pozycji i wysokości elementów  roboczych 
(lemieszy) z milimetrow¹ dok³adności¹. mmGPS to 

rozwi¹zanie, które pozwala  sterowaæ maszynami 
budowlanymi w najbardziej wymagaj¹cych  

dok³adnościowo pracach drogowych.

System mmGPS mo¿e byæ równie¿ 
wykorzystywany w tradycyjnych pomiarach GPS 

RTK. Odbiornikiem ruchomym wykonuje siê wtedy 
precyzyjn¹ inwentaryzacjê obiektów, tyczenia 

wysokości i  omiary kontrolne zrealizowanych prac.

Ten rewolucyjny system ³¹czy w sobie szybkośæ 
i ³atwośæ obs³ugi niwelatorów laserowych 

elastyczności i wszechstronności zastosowañ 
odbiorników GPS. Zastosuj specjalny laser  

PZL-1 i  korzystaj z  najdok³adniejszego na świecie 
systemu pomiarowego GPS.

W przeciwieñstwie do zwyk³ych niwelatorów 
laserowych które emituj¹ wi¹zkê p³ask¹ (poziom¹ 

lub pochylon¹), PZL-1 generuje cylindryczn¹ strefê 
o średnicy 600 m i wysokości 10 m.

Umieszczony w niej czujnik  PZS odbiera  sygna³ 
laserowy i wyznacza wysokośæ z milimetrow¹ 

dok³adności¹.

Po³¹czenie technologii LazerZone i odbiornika 
GPS RTK pozwala mierzyæ wysokości 

z dok³adności¹ osi¹gan¹ do tej pory jedynie 
tachimetrem! 

System pomiarowy, który dziêki 
technologii laserowej zwiêksza 
dok³adnośæ wyznaczania 
wysokości GPS z centymetrów  
do milimetrów
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Nadajnik laserowy PZL-1

Czujnik laserowy PZS-MC 
do systemów 3D sterowania 
maszynami 

Czujnik laserowy PZS-1  
do odbiornika 

ruchomego GPS RTK 

Odbiornik ruchomu 
zestawu GPS RTK 

Odbiornik bazowy 
zestawu GPS RTK

Milimetrowy GPS – nigdy wcześniej 
mierzenie wysokości technologią satelitarną 

nie było tak dokładne
Sterowanie pracą maszyn budowlanych z dokładnościami milimetrowymi 

odbywało się do tej pory za pomocą tachimetrów śledzących. Dokładne 
wyznaczanie wysokości lub pomiary kontrolne na budowie wykonywano także 

instrumentami optycznymi.  
Teraz, dzięki technologii mmGPS, można korzystać ze wszystkich zalet GPS, 

nie rezygnując przy tym z wysokiej precyzji.



PZL-1

Nadajnik laserowy PZL-1 generuje 
cylindryczn¹ strefê o średnicy 

600 m i wysokości 10 m. 

Jego obs³uga jest bardzo ³atwa 
i podobna do obs³ugi typowego 

niwelatora laserowego – 
wystarczy ustawiæ go na statywie, 
wstêpnie spoziomowaæ, w³¹czyæ 
i wykonywaæ precyzyjne pomiary.

PZS-1

Czujnik laserowy PZS-1 s³u¿y do 
odbierania sygna³u laserowego 
generowanego przez nadajnik 

PZL-1. 

Montuje siê go na tyczce 
ruchomego zestawu GPS RTK 
wraz z odbiornikiem. Odczyty 

z czujnika wraz ze wspó³rzêdnymi 
wyznaczonymi przez odbiornik 

przesy³ane s¹ do kontrolera, 
gdzie obliczana jest wysokośæ 

z milimetrow¹ dok³adności¹.

PZS-MC

Czujnik laserowy PZS-MC 
przeznaczony jest do stosowania 

w systemach 3D sterowania 
maszynami budowlanymi.

Odbiera on sygna³ nadawany przez 
nadajnik PZL-1 i przesy³a go do 

komputera steruj¹cego hydraulik¹ 
elementu roboczego (np. lemiesza) 

spycharki, równiarki lub rozście³acza.

Elementy systemu mmGPS

ODBIORNIK GPS RTK TOPCON GR-3 

Topcon jest czo³owym producentem odbiorników GPS. Jak-o jeden 
z pierwszych wprowadzi³ technologiê pomiarów GPS+GLONASS – 
teraz wprowadza nastêpn¹ generacjê odbiorników w technologii G3.

Technologia G3 zastosowana w odbiorniku GR-3 integruje pomiary 
z trzech systemów satelitarnych jednocześnie:  
GPS, GLONASS i budowanego GALILEO.  
Nowy chip wykonany w technologii G3 jest tak¿e gotowy do odbioru 
sygna³ów, które bêd¹ dostêpne po moderni zacji systemów GPS 
i GLONASS (np. L2C i L5).  

Kombinacja mo¿liwości zaawansowanej technologii G3, w po³¹czeniu 
z cechami u¿ytkowymi odbiornika GR-3 takimi jak odpornośæ 
na upadki, podwójny modem UHF/GSM, sprawiaj¹, ¿e instrument ten 
wyznacza nowe standardy wśród urz¹dzeñ GPS.

Polecane produkty...
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