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Tachimetr Windows 
OS-200

Idealne narzędzie dla inżyniera
  Bogate oprogramowanie Magnet

  Wbudowany modem GSM i moduł GPS

  Praca w „chmurze”

  Bluetooth dalekiego zasięgu LongLink

  Silny i precyzyjny dalmierz

  Czas pomiaru jedynie 0,9 sekundy  
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Wymienna pamięć nawet 8 GB

wodoszczelny port USB na pendrive  
możliwość rozbudowania pamięci  
szybkie gromadzenie danych  
wygodna transmisja danych bez kabla  
bezproblemowe przenoszenie  
danych pomiędzy instrumentami i GNSS

Szybki i dokładny dalmierz bezlustrowy

zasięg bezlustrowy 1000 m 
bezbłędne pomiary na krawędzie  
pomiar do czarnych i mokrych powierzchni  
czas pomiaru jedynie 0,9 sekundy  
diody do tyczenia w standardzie  
wskaźnik laserowy w osi optycznej lunety

Boczny przycisk do precyzyjnych pomiarów

pomiar bez odrywania oka od lunety 
zwiększona wydajność pracy  
super dokładność pomiaru 

Seria OS-200 Tachimetry dla inżyniera

Najnowsze windowsowe tachimetry są godnymi następcami 
najpopularniejszych na rynku tachimetrów inżynierskich  
Topcon OS-100.

Innowacyjnym podejściem jest zastosowanie oprogramowania 
MAGNET, które  po podłączeniu tachimetru do internetu (np. 
poprzez kontroler) umożliwia pracę w wirtualnej chmurze. 
Oznacza to, że każdy pomiar wykonany tachimetrem może 
być na bieżąco analizowany w odległym o kilkaset kilometrów 
biurze. To samo dotyczy przesyłania danych, plików, map, 
podkładów rastrowych – wszystkie te czynności odbywają się 
automatycznie i w czasie rzeczywistym.

Dodatkowe cechy takie jak: szybki i precyzyjny dalmierz 
bezlustrowy, wbudowane diody do tyczenia, innowacyjna 
technologia LongLink do komunikacji z kontrolerem oraz 
najwyższa, japońska jakość wykonania sprawiają, że tachimetry 
serii OS-200 są najlepszym rozwiązaniem dla inżyniera geodety.

TOPCON                      OS-201 OS-203 OS-205
Pomiar kątow

 Dokładność 1”/3cc 3”/10cc 5”/15cc

Metoda Absolutna

Min. odczyt
0,5”/1” 

(1cc/2cc)
1”/5” (2cc/10cc)

Kompensator Dwuosiowy cieczowy o zakresie ±6´

Luneta

Powiększenie 30 x

Pomiar lustrowy

Zasięg (1 pryzmat) 6 000 m

Dokładność 1,5 mm + 2 mm / km

Pomiar bezlustrowy

Zasięg 1000 m

Dokładność 2 mm + 2 mm / km

Inne

System MS Windows CE

Pamięć wewnętrzna  1 GB

Wyświetlacz kolorowy LCD, podświetlany, dotykowy

Ekran Dwustronny Jednostronny

Złącza

Bluetooth Klasa 1, zasięg: do 300 m

Porty USB2.0 (Typ A), RS-232C

Zasilanie

Bateria Wymienna Li-Ion

Czas pracy do 20 h

Dane techniczne OS-200

Zaawansowany System Pomiaru Kątów

najprecyzyjniejszy na rynku system  
odczytu kąta 
rozbudowany system IACS w modelu 1” 
bezbłędne pomiary w każdych warunkach  
atmosferycznych 
elektroniczna libella eliminująca  
błędy poziomowania  

 

 

Wymienna pamięć nawet 8GB
wodszczelny port USB na pendrive
możliwość rozbudowania pamięci 
szybkie gromadzenie danych
wygodna transmisja danych bez kabla
bezproblemowe przenoszenie danych
pomiędzy instrumentami i GNSS

Szybki i dokładny dalmierz bezlustrowy

wskaźnik laserowy w osi optycznej lunety

bezbłędne pomiary na krawędzie
pomiar do czarnych i mokrych powierzchni
czas pomiaru jedynie 0,9 sekundy
diody do tyczenia w standardzie

Zaawansowany System Pomiaru Kątów
najprecyzyjniejszy na rynku system odczytu kąta
rozbudowany system IACS w modelu 1”
bezbłędne pomiary w każdych warunkach atmosferycznych
elektroniczna libella eliminująca błędy poziomowania

Najnowsze windowsowe tachimetry są godnymi następcami 
najpopularniejszych na rynku tachimetrów inżynierskich 
Topcon GPT-7500 i posiadają wiele udoskonaleń z dalmierzy Sokkia.

Seria OS Tachimetry dla inżyniera

W nowej serii użyto sprawdzoną i niezawodną technologię SOKKIA (budowa 
dalmierza) oraz rozwiązania programowe TOPCON’a. Na bazie wieloletnich doświad-
czeń obu producentów powstał prawdopodobnie najlepszy tachimetry inżynierski 
dostępny na rynku.

Innowacyjnym podejściem jest zastosowanie oprogramowania MAGNET, które po 
podłączeniu tachimetru do Internetu (np. poprzez kontroler) umożliwia pracę w 
wirtualnej chmurze. Oznacza to, że każdy pomiar wykonany tachimetrem może być 
na bieżąco analizowany w …odległym o kilkaset kilometrów biurze. To samo dotyczy 
przesyłania danych, plików, map, podkładów rastrowych – wszystkie te czynności 
odbywają się automatycznie i w czasie rzeczywistym.

Dzięki wbudowanemu w tachimetr modułowi GSM oraz odbiornikowi GPS tachimetr 
zna swoje położenie, które można sprawdzić z biura. Technologia TSshield ma 
szczególne zastosowanie w przypadku kradzieży tachimetru – właściciel może go bez 
problemu zlokalizować lub zdalnie zablokować.

Dodatkowe cechy takie jak: szybki i precyzyjny dalmierz bezlustrowy, wbudowane 
diody do tyczenia, innowacyjna technologia LongLink do komunikacji z kontrolerem 
oraz najwyższa, japońska jakość wykonania sprawiają, że tachimetry serii OS/FX są 
najlepszym rozwiązaniem dla inżyniera geodety.

Boczny przycisk do precyzyjnych pomiarów
pomiar bez odrywania oka od lunety
zwiększona wydajność pracy 
super dokładność pomiaru

Superprecyzyjny system
odczytu kąta

Innowacyjny system TSshield™
z wbudowanym GSM i GPS

Boczny przycisk 
wyzwalania pomiaru

Wodoszczelny port USB
na pendrive

Technologia LongLink™
komunikacja na 300 m

 

Wysokokontrastowy, dotykowy
wyświetlacz LCD

Wymienna, wydajna
bateria Li-Ion

Ergonomiczna klawiatura
z podświetleniem

Elektroniczna libella

Technologia TSshield
TSshield to innowacyjna technologia komunikacji pomiędzy biurem a tachimetrem, 
zapewniająca nowe możliwości zabezpieczenia i aktualizacji Twojego instrumentu 
pomiarowego. Dzięki technologii TSshield możemy zdalnie zaktualizować oprogra-
mowanie tachimetru oraz zlokalizować go i zablokować w przypadku kradzieży! 

Bezpieczeństwo Wsparcie 

Pierwsza na Świecie
zintegrowana opieka wsparcia

OS / FX

Kontroler

Technologia LongLink
Technologia komunikacji dalekiego zasięgu Bluetooth LongLink umożliwia współpra-
cę tachimetru z urządzeniami zewnętrznymi na odległość nawet 300 m. Oznacza to, 
że używając opcjonalnego kontrolera możemy zdalnie wyzwalać pomiary i kodować 
punkty z poziomu tyczki. Dzięki temu osoba stojąca przy tyczce decyduje kiedy 
wyzwolić pomiar i jaki opis dodać do mierzonego punktu.

Oprogramowanie MAGNET – nowe możliwości 
w terenie i w biurze

Magnet Field
Pakiet oprogramowania terenowego 
Oprogramowanie inżynierskie będące idealnym rozwiązaniem dla każdego 
kto w terenie potrzebuje sprawnego narzędzia obliczeniowo-pomiarowego. 

Intuicyjny moduł pomiarowy, bogaty pakiet obliczeń inżynierskich, zaawan-
sowane narzędzia jak moduł do obsługi inwestycji drogowych – wszystko      
to w jednym polskojęzycznym i łatwym w obsłudze oprogramowaniu.

Magnet Office Tools
Pakiet oprogramowania biurowego 
Oprogramowanie biurowe do obsługi projektów inżynierskich opartych          
o dane CAD. Bezproblemowa wymiana danych dzięki użyciu rozwiązań
firmy Autodesk.

Dodatkowy moduł MAGNET Enterprise umożliwia wykorzystanie wbudowa-
nej w tachimetry innowacyjnej technologii TSshield, dzięki której na bieżąco, 
w sposób ciągły możemy mieć dostęp z biura do pomiarów terenowych. 

Diody do tyczenia 

Superprecyzyjny system 
odczytu kąta

Diody do tyczenia

Boczny przycisk 
wyzwalania pomiaru

Wymienna, wydajna 
bateria Li-Ion

 
Wysokokontrastowy, dotykowy 
wyświetlacz LCD

Elektroniczna libella

Wodoszczelny port 
USB na pendrive


