
 

 RADA DS 

 Totálna stanica s automatickým cielením a sledovaním hranolu 

 Nová technológia automatického cielenia 

 Program MAGNETTM On-Board 

 Ultra výkonný moderný diaľkomer 

 Exkluzívna komunikácia LongLinkTM 

 TSshieldTM moderné zabezpečenie a údržba 

 Robustná vodotesná konštrukcia 



 

RADA DS 

 

V kroví, za šera, v hustej premávke alebo v drsnom 
prostredí pracuje rada DS perfektne 

DS je motorizovaná totálna stanica na profesionálnej úrovni pre 

užívateľa, ktorý požaduje zlepšenie produktivity vďaka servo-motorom 

a technológii XpointingTM . 

Program MAGNET Field On-Board má intuitívne prostredie, ktoré 

napomáha jednoduchému vytyčovaniu komplikovaných štruktúr. Táto 

totálna stanica s robustnou vodotesnou konštrukciou je vybavená 

exkluzívnou komunikačnou technológiou LongLinkTM a technológiou 

TSshieldTM pre zabezpečenie a údržbu. 

Môžete pracovať priamo na jasnom farebnom dotykovom displeji, alebo 

s alfanumerickou klávesnicou pre dosiahnutie najvyššej úrovne práce so  

softvérom MAGNETTM Field. 

Totálna stanica DS môže byť použitá pre širokú oblasť aplikácií. Od 

konštruovania nákresov po výpočet objemov zemných prác a mapovanie.  

Prvý na svete !  Nový TSshieldTM 

Topcon je hrdý na to, že môže vo všetkých totálnych staniciach ponúkať 

ako prvý na svete technológiu TSshieldTM. 

Každý prístroj je vybavený multifunkčným komunikačným modulom 

založeným na telematike a poskytujúcim maximálnu bezpečnosť 

a technickú podporu vaších investícií. 

V prípade, že sa Váš aktivovaný prístroj stratil, alebo bol odcudzený, 

môžete k nemu vyslať kódovaný signál, zistiť jeho polohu a vyradiť ho 

z činnosti. Táto funkcia chráni Vašu totálnu stanicu kdekoľvek na svete ! 

Vďaka rovnakému modulu máte zabezpečené denné spojenie s cloud 

servermi TOPCON, ktoré vás môžu informovať o dostupných 

aktualizáciách softvéru a najnovšom firmvére pre zariadenie. 

Nová technológia XpointingTM pre automatické cielenie   

 Rada DS, vybavená technológiou XpointingTM , používa nový inteligentný 

algoritmus, ktorý automaticky zacieli na hranol s presným korigovaním 

čítania uhlov. Technológia XpointingTM pracuje dokonca i za šera 

a v tmavých podmienkach, keď môže byť nájdenie hranolu obtiažne.  

Čokoľvek zákazka vyžaduje a kamkoľvek musí merač ísť, máte meranie 

s totálnou stanicou rady DS dokončené rýchlejšie, pri dodržaní stanovenej 

presnosti. 

 

 Dosah bezhranolového merania 1000 m 

 Dosah s hranolom 6000 m 

 Presné meranie do 0,9 sekundy 

 Koaxiálny pointer s červeným laserom 

 

Mimoriadne výkonný EDM  

LongLinkTM komunikácia  
LongLinkTM sa používa k vytvoreniu 

bezdrôtového spojenia s dátovým 

kontrolerom na strane hranolu až do 

vzdialenosti 300 m*. Konfigurujte 

ekonomický robotický systém k ešte väčšej 

produktivite zberu dát. Na strane hranolu je 

dostupná grafická navigácia. 

 

 Automatická kalibrácia 

 Osvedčená technológia s vysokou  

presnosťou 

 Pokročilá technológia čítania uhlov 

 

Vysoká uhlová presnosť 

LongLinkTM komunikácia  

 

 

Robustná vodotesná konštrukcia 

 Vodotesné / prachotesné krytie IP65 

zvládne najťažšie prostredie 

 Telo z horčíkovej zliatiny zaručuje stabilnú 

uhlovú presnosť 

 Grafický displeja a alfanumerická 

klávesnica (štandardne) 

 



 

TSshieldTM systém 

      prvý na svete 

Rýchly a výkonný diaľkomer 

bezhranolový dosah 1000 m 

Zvýšená uhlová presnosť 

    Jednoduchý prístup 

k portom USB typu A/B 

        Odolná vodotesná 

a prachotesná konštrukcia 

                krytie IP65 

     Výberové funkcie  

„Hviezdičkovej klávesy“ 

  Podsvietená klávesnica 

s 25 klávesmi a smerovým    

                tlačidlom 

VLASTNOSTI 

Tlačidlo pre rýchle meranie 

Tlačidlo pre rýchle meranie je 

umiestnené v ergonomickej 

polohe. Jednoducho stlačíte 

a meriate vzdialenosť. 

Umiestnenie tlačidla podporuje 

uhlovú stabilitu. Tlačidlo je 

vodotesné, prachotesné a v zime 

môže byť jednoducho používané 

v rukaviciach. 

SÚČASŤ DODÁVKY 

 Totálna stanica DS 

 Nabíjačka batérií 

 Kryt a clona objektívu 

 Súprava náradia 

 USB kľúč s manuálom 

 Kufor s popruhmi 



 
 
 

 

RADA DS 

 

ŠPECIFIKÁCIA PROGRAMOVÉ VYBAVENIE 

Rozlišovacia schopnosť   2,5“ 

Zväčšenie    30x 

DS-101    1“ 

DS-103    3“ 

DS-105    5“ 

 

Rozlíšenie / Presnosť 

Kompenzátor    Dvojosí kompenzátor 

Rozsah    ± 6´ 

 

Ďalekohľad  

Meranie uhlov 

 

Kompenzácia náklonu  

 

Dĺžkové meranie 

 
Dosah na hranol   6000 m 

Presnosť na hranol   1,5 mm + 2ppm 

Dosah behranolovo   1000 m 

Presnosť bezhranolovo   2 mm + 2ppm 

Doba merania    jemné: 0,9 s 

     rýchle: 0,6 s 

     tracking: 0,4 s 

 

 

Komunikácia 

 
Komunikácia s kontrolerom cez LongLINKTM (600 m)* 

USB 2.0 slot  (host + slave) 

RS232C  sériový port 

 

Všeobecne 

 
Displej    farebný dotykový TFT 240x320 

     displej QVGA (duálny) 

Klávesnica    25 kláves s osvetlením 

     jedna klávesnica 

Výdrž batérie    cca 4 hodiny 

Krytie  proti   vode/prachu   IP65 

Bezdrôtová  komunikácia   Bluetooth®  trieda 1 

Pracovná teplota   -20°C až  + 50°C 

 

*  vzdialenosť komunikácie je závislá od podmienok  

    prostredia 

Rodina softvérových riešení určených pre geodetov, dodávateľov, 

inžinierov a profesionálov v mapovaní  

moderné užívateľské prostredie 

MAGNET Field poskytuje nápadité grafické 

užívateľské rozhranie s veľkými dotykovými 

ikonami a dobre čitateľným textom. 

Zobrazenie nie len že dobre vyzerá, ale 

umožňuje urýchliť prácu v teréne. 

jednoduché používanie 

Rozhranie s ikonami a textovými poľami bolo 

optimalizované, aby poskytovalo ako text tak 

aj obrázky indikujúce, ktoré dáta sú potrebné 

zadať na každej z obrazoviek. Klávesové 

skratky a klávesy rýchleho prístupu poskytujú 

veľmi produktívny prístup. 

zdokonalené výpočty 

MAGNET Field v prístroji nie len riadi merania 

prevádzané totálnou stanicou, ale priamo 

v prístroji  poskytuje mnoho súradnicových 

a adjustačných výpočtov. Väčšinu prác 

dokončíte bez potreby použitia ďalšieho 

zariadenia, prístroja, PC, ... 

 

kancelársky nástroj 

Integruje sa priamo do produktov 

Autodesk a používa ich CAD nástroje,  

alebo funguje ako samostatná 

inštalácia s Office Site a Topo od 

TOPCON-u. Oba spôsoby naväzujú na  


