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Reflektörsüz TotalStation 

• Hızlı ve yüksek doğruluklu EDM 

• Bluetooth® bağlantısı 

• İleri düzey açı doğruluğu 

• Uzun batarya ömrü – 14 saat 

• IP66 toz ve su geçirmez sağlam tasarım 

• 500 m uzun mesafe reflektörsüz okuma menzili 

• 50,000 nokta dahili hafıza 

 
 
 

 

 

GM 50 SERİSİ TOTALSTATİON GELİŞMİŞ TASARIM VE ÜSTÜN TEKNOLOJİ 

 
GM-50 serisi tamamı ile son teknolojiyi dağıtmak için küçük ve kullanışlı şekilde tasarlandı. 
 
Öncü edm özelliği olan GM-50 serisi 4000 m standart prizmalı modda  1,5mm + 2ppm doğruluklu ve 500 m 
reflektörsüz modda 2mm + 2ppm doğruluklu   inanılmaz ölçüm yapma imkanı sunar. 
 
Ölçümler her zamankinden daha hızlı ve 13mm bimli genişlikle parlak kırmızı lazer nokta ile yer belirleme imkanı ile 
ölçümü kolaylaştırır. 

 

 

Çok Yönlü, Ekonomik Çözümler  
GM-50 serisi muadillerine göre daha küçük ve daha hafiftir. Ayrıca hafıza kapasitesi önceki modellere göre arttırılmış 
ve  50.000 nokta olmuştur.  

 

 

Bluetooth İletişimi 
 
Bluetooth entegreli  iletişim kabiliyetli dahili anten  ile kullanışlı dizaynın yanısıra data kontrolü ve ölçümlerin 
iletilmesini  bluetooth aracılığıyla aktarımını sağlar. 

 
 
 
 

Test Edilmiş Dayanıklılık  
Engebeli alanlarda çevresel etkenlere ve yüksek   sıcaklığa rağmen garanti edilen dayanıklılık. Gm serisi total 
stationlar özel test odalarında toz ve su geçirmezlik testleriyle denenmiştir.  Bunun yanısıra özel test odalarında 
gerçekleştirilen titreşim, düşme ,sıcaklık ve nem testlerinden başarıyla geçerek çevresel şartlara en iyi şekilde uyum 
sağlar. 
Uzaklık ölçüm doğruluğu hat üzerinde test edilmiş olup açı doğruluğu ve düzeçleme kolimator  sistemlerle test edilip 
ayarlanarak  GM serisi ürün kalitesinden memnun kalmanızı sağlar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500m prizmasız 

Çift taraflı (Sadece GM-52 

model), grafik, 

aydınlatmalı LCD ekran 

ve  klavye 

 
 
 
 

Elektronik düzeçleme 

                        Sistemi   

                    

                   Özel  “STAR-KEY” özelliği

 
 
 
 

Uzun ömürlü 

batarya 

Yatay kilitleme vidası – 

açıyı güvenli bir şekilde 

yerine taşıma

 
 
 
 
 

Opsiyonel  optik 

veya lazer şakül 

Kolay  erişimli, 

çevresel etkenlere 

karşı güçlendirilmiş 

USB 2.0 girişi 
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Ultra-güçlü, ileri düzey EDM 

• 500 m prizmasız ölçüm aralığı 

• 4,000 m prizmalı ölçüm 

• Koaksiyel kırmızı lazer ışını 

• Noktasal ışın demeti ile hatasız yer 
belirleme 

 
 
 
 

Kolay Erişimli  USB 2.0 hafıza 

• 32GB a kadar depolama 

• Çevresel koruma 

• Endüstri standartlarına uyumlu 

kullanım 

 
 
 
 

İleri düzey açıokuma sistemi 

• 2” veya 5” açı doğruluğu 

• Özel  IACS kapsamı 

(IndependentAngleCalibrationSystem) 

2” ve 5”modellerinde 

 
 
 
 
 

Sağlam , su geçirmez dizayn 

• IP66 su ve toz geçirmez 

dizaynzorlu çevre koşullarında 

yüksek performans 

• Magnesium-alaşımlı dış kaplama 

yüksek açı doğruluğu 

• Grafik ekran ve alfanumerik klavye 

 
 
 
 

 

 

For more information: 

topconpositioning.com/gm-series 
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The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of 
such marks by Topcon is under license. Other trademarks 
and trade names are those of their respective owners. 

Açı Ölçümü 

Min. hassasiyet/ 

Doğruluk  

2”/5” 

Min. Display 1”/5” 

(0.0002 / 0.001gon, 

0.005 / 0.02 mil) 

Çift-eksen 

kompensator / 

Çift-eksenli likit tilt 

sensörü , çalışma aralığı 

:±6’ 

Kolimasyon 

giderme  

On/Off (seçilebilir) 

Uzunluk ölçümü 

Prizmalı EDM 
Aralığı 

4,000 m 

Prizmalı EDM 

doğruluğu 

1,5 mm + 2 ppm 

Prizmasız  ölçüm 
aralığı 

500 m 

Prizmasız

doğruluk 

2 mm + 2 ppm 

 

Ölçüm hızları Hassas : 0.9 sec 

Hızlı : 0.6 sec 

Seri : 0.4 sec 

Bağlantılar  

Bluetooth  sınıf 1.5, Ölçüm Aralığı : 

10 m ye kadar 

USB flash hafızası (max. 32GB) 

Seri RS-232C, USB2.0 

(Type A for USB flash hafıza) 

Genel 

Ekran  Grafik LCD, 192 x 80 

nokta, arka 

ışıklandırma : on/off 

(Seçilebilir) / 

alfanumerik klavye  

/ 28 keys withbacklight 

Batarya 14 saate kadar 

Toz ve su 
geçirmezlik 

IP66 

Kablosuz 

bağlantı 

Bluetooth® Class 1 

Ölçüm sıcaklık 
aralığı 

-20ºC  60ºC* 

 


