
SÉRIE DS-200
ESTAÇÃO TOTAL DE 

RASTREAMENTO AUTOMÁTICO



• Tecnologia de rastreamento automático

• Pronto para Hybrid Positioning™

• EDM avançado e ultrapotente

• Comunicações com o exclusivo LongLink™ 

• Busca rápida com RC-5 

• Construção resistente e à prova d’água

Estação Total de 
rastreamento automático

LongLink™
Quando conectada a um coletor de dados externo, a 
comunicação LongLink fornece o poder do controle 
remoto. O operador remoto tem o total controle dos 
trabalhos de levantamento e de locação, eliminando os 
erros mais comuns. Para a locação, o operador remoto 
pode analisar as instruções necessárias para encontrar 
o ponto de implantação. O equipamento torna-se 
um sistema robótico econômico, no qual o operador 
do instrumento deve simplesmente seguir e mirar no 
prisma remoto.

SÉRIE DS-200

A série DS é uma Estação Total motorizada profissional de médio porte para o profissional da construção que 
procura aumentar a produtividade mediante servomotores e tecnologia XPointing™. O software MAGNET® integrado 
tem uma interface intuitiva para ajudar na locação de estruturas complexas. Esta Estação Total, projetada para ser 
resistente e à prova d’água, tem a mais recente e avançada tecnologia TSshield™ para segurança e manutenção e 
as exclusivas comunicações LongLink™.

Trabalhe diretamente na nítida tela colorida sensível ao toque ou com o teclado alfanumérico para alcançar níveis mais 
altos de produtividade com o software MAGNET® Field integrado. A Estação Total da série DS pode ser usada em 
uma grande variedade de aplicações, desde levantamentos planialtimétricos a obras de terraplenagem e implantação 
de rodovias.

O número um do mundo: TSshield™ 
A Topcon tem o orgulho de oferecer outra tecnologia pioneira em todas as Estações Totais da série DS: o 
TSshield™. Todo instrumento é equipado com um módulo de comunicações multifunção, baseado em telemática, 
que fornece avançados recursos de segurança e de manutenção para seu investimento.

Se o seu instrumento ativado for roubado ou se você perdê-lo, envie um sinal codificado para o instrumento e 
desative-o. Este recurso fornece segurança à Estação Total em qualquer lugar do mundo.

No mesmo módulo, você tem conectividade diária a servidores da Topcon baseados na nuvem que podem informá-lo 
sobre atualizações de software disponíveis e aprimoramentos de firmware.



Porta para unidades flash 
USB tipo A/B de fácil acesso

Construção resistente, 
com classificação IP65 

à prova d’água e poeira

EDM sem prisma rápido e 
potente, com alcance de 

1.000 metros

Teclado retroiluminado com 
25 teclas e setas direcionais

Recurso “STAR-KEY” 
exclusivo

Precisão angular 
avançada

Inédito sistema  
TSshield™
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A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais 
registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e 
qualquer uso de tais marcas pela Topcon é feito sob 
licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais 
pertencem a seus respectivos proprietários.

Para mais informações:
topconpositioning.com/ds-series

EDM avançado e ultrapotente
A medição sem refletor (sem prisma) 
de 1.000 m pode ser alcançada com 
pequeno diâmetro do ponto laser. As 
medições podem ser muito rápidas, 
como 0,9 segundos.

Tecnologia Hybrid Positioning™ 
Use o posicionamento GNSS e dados de 
posicionamento óptico ao mesmo tempo 
para melhorar a eficiência da medição 
em campo. O Hybrid Search fornece uma 
captura rápida do prisma.

Precisão angular avançada
A tecnologia de codificador de ângulo 
avançado da Topcon, com o exclusivo 
sistema de calibração, fornece a “melhor 
precisão de ângulo da categoria”, até  
1 segundo (DS 201).

Kit de upgrade por USB para 
rastreamento automático
É possível fazer upgrade do firmware 
da série DS para que rastreie um prisma 
automaticamente. Este processo de 
upgrade por USB é simples e melhora 
a produtividade. A porta USB também 
pode ser usada para transferir arquivos 
de dados.*   O alcance da comunicação pode variar devido às 

condições da área

Telescópio

Potência de resolução 2,5”

Aumento 30x

Medição de ângulo

Mín. resolução/precisão

 DS-201 1” 

 DS-203 3” 

 DS-205 5” 

Compensação do ângulo de inclinação

Compensação Compensador  
de eixo duplo

Intervalo ±6’

Medição de distância

Alcance EDM com prisma 6.000 m

Precisão EDM com prisma 1,5 mm + 2 ppm

Alcance sem prisma 1.000 m

Precisão sem prisma 2 mm + 2 ppm 
(0,3–200 m)

Tempo de medição Fino: 0,9 seg.
Rápido: 0,6 seg.
Rastreamento: 
0,4 seg.

Rastreamento automático opcional

Alcance com prisma 
360º 

2 a 600 m 

Alcance com prisma 
circular

1,3 a 1.000 m 

Comunicações

Comunicações remota LongLink™

Entrada USB 2.0 (hospedeiro e cliente)

Serial RS-232C

Geral

Visor Tela colorida 
sensível ao toque 
TFT de 240 x 320 
pixels (Visor duplo)

Teclado 25 teclas com 
iluminação 
(Teclado único)

Operação de bateria Até 5 horas x 2

Proteção contra  
poeira/água

IP65

Conexão sem fios Bluetooth® 
Classe 1

Temperatura  
de operação

-20 °C a 50 °C


