GNSS Imtuvas
Zenith25 Pro Serija

Ypatingai atsparus
• IP68 apsauga nuo dulkių
ir vandens
• Nuvirtimui iš 2 m aukščio
• Vibracijų kompensavimas

Paruoštas ateičiai
• Quad-/Penta modemas,
GSM/GPRS/UMTS ryšys
• UHF radijas ir Bluetooth®
• GNSS: GPS, GLONASS,
BeiDou, Galileo ir SBAS

Galingas lauko kompiuteris
• Kamera, kompasas,
altimetras
• Atitinka karinius standartus
• Optimizuotas GeoMax

Zenith25 Pro Serija

Sukurtas naudojant naujausius gamybos sprendimus ir integruotas moderniomis GNSS
imtuvų technologijomis. Zenith25 Pro užtikrina maksimalią darbų kokybę. Ši atspari ir
apsaugota GNSS sistema tiesiog “dirba kai dirbate Jūs!” - net ir sudėtingomis sąlygomis.

Q-Lock™
technologija

NovAtel
120-kanalų
imtuvas

Integruota
GSM/GPRS
antena

IP68
apsauga

Q-Lock™ technologija seka visus
palydovų signalus GPS, GLONASS,
Galileo, BeiDou, ir SBAS didžiausiu
galimu signalų stiprumu ir atlieka
reguliarią nepriklausomą kontrolę, kad

Integruoti
3.75 G GSM ir UHF modemai

Jungtis išoriniam
maitinimui ir radijui

Pilna kontrolė per
imtuvo klaviatūrą
Greitas SIM ir
microSD kortelių keitimas

Windows Mobile®
Kamera, kompasas
ir altimetras

Imtuvo techniniai duomenys

Ryšys
GSM/GPRS

60 palydovų vienu metu

Kanalų skaičius

120, universalūs, dvigubo dažnio

GPS sekimas

L1, L2, L2C

GLONASS sekimas

L1, L2

BeiDou sekimas

B1, B2

Galileo sekimas

palaiko*

sudėtingomis sąlygomis, tokiose kaip
urbanizuotos teritorijos ar tankus
lapuočių miškas. Viskas integruota į
atsparų GeoMax Zenith25 Pro korpusą,
kuris nebijo kritimo iš 2m aukščio bei
visiškai atsparus dulkėms ir vandeniui.

Q-Lock™ technologija aukšta Fix tikimybė + patikimumas
Max. No. of satellites

būtų užtikrinamas darbas net ir

Quad-Band GSM ir Penta-Band
UMTS 800 /850 /900 /1900 /2100 MHz
vidinė antena

UHF radijo modemas

1000 mW siųstuvas, 406 – 480 MHz

Bluetooth®

II klasė

TNC jungtis

UHF antena

Jungtys

USB, serijinė ir maitinimo

Pozicijos atnaujinimas 5Hz, 20Hz (papildoma)

Maitinimas

SBAS

Vidinė baterija

Keičiama 2.6 Ah / 7.4 V

Darbo laikas

9 h statiniu rež. / 6 h roverio rež.

Išorinis maitinimas

10.5 V iki 28 V

EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN

Imtuvo tikslumas**
Statiniai horizontalūs

3 mm ± 0.5 ppm (rms)

Statiniai vertikalūs

5 mm ± 0.5 ppm (rms)

Fiziniai duomenys

Statiniai ilgi horizont. 3 mm ± 0.1 ppm (rms)

Išmatavimai

Aukštis 95 mm, ø 198 mm

Statiniai ilgi vertikalūs 3.5 mm ± 0.4 ppm (rms)

Svoris

1.2 kg su baterija ir UHF radiju

RTK horizontalūs

Darbinė temp.

–40°C iki 65°C

Apsaugos klasė

IP68 apsauga nuo dulkių ir drėgmės

Drėgmė

100%, nesikondensuoja

Vibracija

LED būsenos indikac. Pozicija, baterija, Bluetooth®,
RTK būsena, RTK perdavimas,
SD kortelė

Mechaninio poveikio kompensavimas
pagal ISO 9022-36-05

Atsparus smūgiams

2 m gairės nukritimui ant kieto
paviršiaus

LED režimo indikac.

* Pasirenkama Galileo palydovų sekimo funkcija bus aktyvuota, kai bus pasiektas
pakankamas palydovų skaičius Galileo palydovinėje sistemoje.
** Pozicijos tikslumas priklauso nuo įvairių aplinkybių, kaip palydovų
skaičiaus, jų išsidėstymo geometrijos, jonosferos būklės ir pan.
Prietaisas testuotas normaliomis sąlygomis.

RTK vertikalūs

8 mm ± 1 ppm (rms)
15 mm ± 1 ppm (rms)

Komunikavimas
Klaviatūra

Įj./išj. ir funkciniai klavišai

Roveris, bazė, statiniai

Duomenų saugojimas Keičiama microSD kortelė (8 GB)
GSM/TCP/IP

Keičiama SIM kortelė

Visi prekiniai ženklai ir vardai apsaugoti gamintojo teisių.
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