
SÉRIE ES
ESTAÇÃO TOTAL

SEM PRISMA



• Segurança e manutenção avançadas com  
 o TSshield™

• Distanciômetro rápido e poderoso

• Funcionalidade de comunicação  
 LongLink™ exclusiva

• Precisão angular avançada

• Bateria de superlonga duração – 36 horas

• Design reforçado à prova d’água

Estação Total sem prisma

LongLink™
Com uma comunicação sem fio com alcance de 
300 m que usa a tecnologia Bluetooth® Classe 1, 
agora você pode operar o coletor de dados a partir 
do “ponto crucial” da equipe, o bastão. Também 
conhecida como a solução robótica econômica de d, 
a tecnologia LongLink™ da Topcon proporciona um 
nível totalmente novo de flexibilidade à sua equipe em 
campo.

SÉRIE ES

Estações Totais Série ES da Topcon – Design avançado com tecnologia superior
A Série ES foi projetada a partir do zero para proporcionar as mais recentes vantagens tecnológicas, tudo em um 
design compacto e elegante – você apreciará as vantagens desde a primeira medição.

Apresentando um distanciômetro líder em sua categoria, o ES é capaz de medir até 4.000 m com prismas padrão, 
podendo medir, no modo sem prisma, até 500 m com a incrível precisão de 3 mm + 2 ppm.

As medições são realizadas mais rápido do que nunca e com 15 mm (mais de 30 m), o guia laser vermelho sinaliza com 
facilidade o ponto a ser medido.
 
Pioneira em todo o mundo – TSshield™ 
A Topcon orgulha-se de oferecer outra tecnologia pioneira em todo o mundo em todas as Estações Totais da Série ES 
– TSshield™. Cada instrumento é equipado com um módulo de comunicação multifunção baseado em telemática que 
proporciona o que há de melhor em recursos de segurança e manutenção para o seu investimento.

Se seu instrumento ativado for perdido ou furtado, você poderá enviar um sinal codificado para o instrumento e 
desativá-lo – Sua Estação Total está protegida em qualquer parte do mundo.

E, no mesmo módulo, você conta com a conectividade diária aos servidores da Topcon baseados na nuvem, que 
podem informar sobre as atualizações de software e os aprimoramentos de firmware disponíveis.



Prumo a laser

Tangent Lock – Mantém 
seu ângulo com precisão

Botão de  
medição rápida

Exclusivo Sistema de codificador 
angular IACS (1” e 2”)

Pioneiro em todo o mundo – 
Sistema TSshield™

Alcance sem prisma de 500 m

Duplo visor gráfico de LCD com 
iluminação de fundo e teclado

Bateria de superlonga 
duração – até 36 horas

Exclusiva funcionalidade 
“STAR-KEY”

Sistema eletrônico 
de nivelamento

Slot USB 2.0 ambientalmente 
protegido de fácil acesso

Luzes orientadoras de 
LED verde e vermelho 
altamente visíveis

Funcionalidade LongLink™  
com alcance de 300 m



SÉRIE ES

Especificações sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. ©2016 Topcon Corporation Todos os direitos 
reservados. 7010-2097 B 6/16

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas 
de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso 
dessas marcas pela Topcon se dá sob licença. Outras 
marcas registradas e comerciais pertencem a seus 
respectivos proprietários. 

Para obter mais informações sobre especificações: 
topconpositioning.com/es-series

Medição de Ângulo 

Resolução mín./Precisão

 ES-101 0,5”/1” 

 ES-102 1”/2” 

 ES-103 1”/3” 

 ES-105 1”/5” 

 ES-107 1”/7” 

IACS Modelos com 1” e 2” 
de precisão

Compensação Compensador em  
dois eixos

Medição de Distância

Alcance com prisma 4.000 m  
(ES-107 3.000 m)

Precisão com 
prisma

2 mm + 2 ppm

Alcance sem prisma 500 m

Precisão sem 
prisma

3 mm + 2 ppm 
(0,3 - 200 m)

Tempo de medição Fina: 0,9 seg.
Rápida: 0,7 seg.
Rastreamento: 0,3 seg.

Comunicação

Comunicação LongLink™ móvel usando 
Bluetooth® Classe 1

Slot USB 2.0 (Hospedeiro + Cliente)

RS-232C Serial

Geral

Visor/Teclado LCD duplo, gráfico  
com iluminação de  
fundo (ES-107 simples)

Operação da 
bateria

Até 36 horas

Proteção contra 
poeira/água

IP66

Conexão sem fio Bluetooth® Classe 1

Intervalo de 
operação

-20ºC a 60ºC*
* Versões especiais  
 para ártico disponíveis  
 (-30ºC a 50ºC)

Memória USB 2.0 de fácil acesso
• Até 8 GB de armazenamento

• Proteção ambiental

• Compatível com pen drives padrão  
 do setor

EDM avançado ultrapoderoso
• Alcance sem prisma de 500 m

• Alcance com prisma de 4.000 m

• Luz de orientação vermelha/verde

• Ponteiro coaxial por laser vermelho

• Indicação precisa com o feixe de laser

Sistema avançado de codificador 
angular
• A melhor precisão angular de 1”   
 disponível

• Incorpora o exclusivo IACS 
 (Sistema Independente de Calibração  
 Angular) nos modelos de 1” e 2”

Design reforçado à prova d’água
• O design IP66 à prova d’água e de   
 poeira pode lidar com os ambientes  
 mais hostis

• Estrutura em liga de magnésio que   
 proporciona maior resistência e  
 precisão angular 

• Visor gráfico e teclado alfanumérico  
 (padrão)


