ESPECIFICAÇÕES
Sinais de satélites rastreados simultaneamente
965 canais
Sinais rastredos
GPS: L1, L1C, L2C, L2P, L5
GLO: G1, G2, G3
BDS: BDS-2: B1I, B2I, B3I BDS-3: B1I, B3I, B1C, B2a, B2b*
GAL: E1, E5A, E5B, E6C, AltBOC*
QZSS: L1, L2C, L5*
SBAS: L1*
IRNSS: L5*
MSS L-Band (Reservado)
Atualização da posição :1Hz~20Hz
Tempo de inicialização : <10s
Características GNSS
Inicialização: >99.99%
Precisão da posição
Horizontal: ±0.25m+1ppm Vertical: ±0.50m+1ppm
Código dif. posicionamento GNSS
Precisão de posicionamento SBAS: Tipico <5m 3DRMS
Levantamento estático GNSS
Horizontal: ±2.5mm+0.5ppm Vertical: ±5mm+0.5ppm
Levantamento cinemático tempo real Horizontal: ±8mm+1ppm Vertical: ±15mm+1ppm
Rede RTK
Horizontal: ±8mm+0.5ppm
Vertical: ±15mm+0.5ppm
IMU Ângulo de inclinação
0°~60°
Interação do usuários
Sistema operacional
Linux
Botões
Operação de um botão
Indicadores
Quatro luzes indicadoras
Rede UI
configurar e monitorar livremente o receptor acessando o servidor web via WI-Fi e USB
A tecnologia de voz inteligente ivoice fornece status e guia de voz
Guia de voz
Suportando chinês, inglês, coreano, russo, português, espanhol e turco
Desenvolvimento secundário
Atualizações de pacotes do sistema
Características do Hardware
Dimensões
135mm(Diametro) x84.75mm(Altura)
Peso
0.97kg (bateria inclusa)
Material
Liga de magnésio e alumínio
Operação
-45°C~+70°C
Armazenamento
-55°C~+85°C
Umidade
100% Sem condensação
Padrão IP67, resistente a imersão prolongada de até 1 metro de profundidade
À prova d'água e poeira
Padrão IP67, resistente a poeira
Choque e vibração
Resistente à queda de até 2 metros de altura em concreto
Fonte de energia
9-28V DC, proteção contra sobretensão
Bateria
Interna Li-on, 6800mAh, 3.7V
Autonomia da bateria
Modo estático 10 horas, modo Rover 8 horas, modo Base 8 horas
Comunicação NFC
I/O port
5PIN LEMO porta externa + RS232, 7PIN porta externa USB(OTG)+Rede
1 interface com antena de rádio
Modem sem fio
Rádio integrado, 1W / 2W / 3W selecionável, alcance de 8KM
Repetidor de rádio
Alcance da frequência
410-470MHz
Protocolo de comunicação
Farlink Trimtalk450s SOUTH HUACE Hi-target Satel
BLE Bluetooth 4.0 padrão, suporte para android e ios conexão de telefone celular
Módulo duplo Bluetooth
Bluetooth 2.1 + EDR padrão
Comunicação sem fio NFC para troca de informações, menos de 10 cm entre o receptor e o controlador
Comunicação NFC
(módulo de comunicação sem fio NFC equipado com controlador)
WIFI
Padrão
802 11 b/g padrão
Ponto de acess WIFI
O ponto de acesso Wi-Fi permite que qualquer terminal móvel se conecte e acesse o servidor interno p/ controle
e monitoramento do receptor
link de dados WIFI
Para funcionar como o datalink, o receptor é capaz de transmitir e receber dados diferenciais por meio de WIFI
Armazenamento dados / Transmissão
Armazenamento de dados
Armazenamento interno de 8GB SSD
Suporta armazenamento USB externo
Intervalo de registro mutável, coleta de dados brutos de até 20 Hz
Transmissão de dados
Transmissão de dados usb, com suporte para download de dados FTP / HTTP
Formato de dados
Formato de dados diferenciais: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2
Formato dos dados de saída do GPS: NMEA 0183, PJK coordenadas, código binário, Trimble GSOF
Suporte ao modelo de rede: VRS, FKP, MAC, suporte total ao protocolo NTRIP
Sensor de sistema inercial
Ângulo de inclinação
Até 60 graus
O software de controle exibe a bolha eletrônica, verificando o status de nivelamento em tempo real
Bolha eletrônica
Os sensores múltiplos internos do termômetro, funcionam com a tecnologia inteligente que controlam a
Termômetro
temperatura da conversão de frequência, monitorando e ajustando a temperatura do receptor em tempo real
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Excelente desempenho
GNSS
Galaxy G7 equipado com a nova geração GNSS RTK mais potente
com 965 canais, pode rastrear o sinal de todas as constelações
incluindo sinal B3 de satélites BDS. GNSS de alto desempenho e
antena atualizada com capacidade de captura de sinal de satélite
rastreia mais satélites em ambientes adversos.

Características do
Hardware

OTG

NFC

Link de rádio de longo
alcance
Rádio integrado com frequência de trabalho de 410-470Mhz.
TrimTalk450S, TrimMark3, SOUTH, CHC, SATEL, HI-TARGET
são todos compatíveis. Equipado com módulo de rádio
"Simultâneo" com base no protocolo Farlink, pode-se
aumentar a sensibilidade e a eficiência do sinal de
rádio com alcance de 5KM que atende às necessidades dos
clientes de pequenas e médias empresas.
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Antena GNSS integrada, módulo bluetooth e módulo wi-fi,
liderando a tendência de design de miniaturizaçãocom
com o peso, leveza e RTK portátil.
Carcaça de liga de magnésio, lindo design e resistente
mais durável.
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Medição sem
barreiras
Bateria embutida de 6800mAh com autonomia de ±10
horas de trabalho. Equipado com carregador rápido
a bateria pode ser totalmente carregada em 5 horas.

Design inovador

Inclinação IMU

O novo design e a inicialização em um único botão tornam todas as operações
do RTK mais fáceis!
A tela incorpora um painel de alta resistência que possui um visual inovador.
O design do alto-falante duplo e a transmissão de som tridimensional
tornam o som mais nítido.

Compensador de inclinação integrado, corrige as coordenadas
de acordo com a direção de inclinação e o ângulo da haste de
centralização.
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