
محصوالت  مرکز مجاز ارائه گارانتی تنهابازرگانی امیر 

SOUTH بوده ومسئولیتی در قبال ارائه خدمات  در ایران

 استوک ندارد. و به دستگاههای متفرقه وارداتی

GALAXY G1

  

مشخصات اصلی

Novatel OEM7 555تعداد کانال

نواتل کانادانوع بورد

همزمان امواج قابل ردیابی
L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5, L2PGPS

L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3,L5GLONASS

B1, B2, B3BeiDou

GIOVE-A, GIOVE-B, E1, E5A, E5B,E6GLALILEO

 L1C/A, L5SBAS

QZSS, WAAS, MSAS, EGNOSGAGAN, SBAS

1Hz to 50Hzسرعت خروجی

دقت
STATICدر حالت 

3.5mm + 0.4 ppm   ارتفاعی3mm + 0.1 ppm  مسطحاتی

RTKدر حالت 

  15mm + 1 ppm رتفاعیا8mm + 1 ppm مسطحاتی
باطری

یون -لیتیوم نوع

ساعت STATIC :41زمان کارکرد

RTK  :41 ساعت

رادیو مودم

km 8با برد  3W)انتخابی( داخلی

km 30با برد  35Wخارجی )انتخابی(

MHZ 470-410محدوده فرکانس

TrimTalk3-450s,PCC EOT,SOUTHپروتکل های ارتباطی

 اه پشتیبانی از کلیه سیم کارت4G/3Gمودم 

مشخصات فیزیکی

گرم 011وزن

cm X 11.2 cm 12.9ابعاد

45C-الی 65C+دمای کارکرد

کامال ضد آب و گرد و غبار IP68استاندارد حفاظتی

متری 3 مقاوم در برابر سقوط  ضربه پذیری

 ارتباطات

دارد RS232پین تغذیه + 5پورت 

داردUSB+RS232پین  7 پورت 

Version 4.0بلوتوث

ذخیره اطالعات 

سال برداشت  3معادل   GB 8حافظه داخلی

اطالعات مشاهداتی خام

فرمت
Differential CMR+,CMRx,RTCM2.1,RTCM 2.3

RTCM 3.0,RTCM 3.1,RTCM 3.2

GPS OutputNMEA 0183,PJK,Binary Code

NetworkVRS,FKP,MAC,NTRIP Protocol

 NFCمجهز به تکنولوژی  ●

مجهز به سیستم تراز الکترونیکی ●

 VRS – FKP – MACپشتیبانی از  ●

4Gشبکه دیتای  موبایل  پشتیبانی از  ●

 درجه 31تا  Tilt Surveyمجهز به تکنولوژی   ●

NMEA 0183پشتیبانی از خروجی اطالعات با فرمت  ●

 USB Cableو   Bluetooth 4اتصال به گیرنده از طریق  ●

OTGقابلیت اتصال حافظه جانبی  فلش یا هارد دیسک اکسترنال از طریق  ●

Android , IOS , Windows Mobile , Win7پشتیبانی از سیستم عامل های  ●

ROVER  (Exchangeable Receivers)به  BASEقابلیت تبدیل گیرنده ها از  ●

قابلیت سفارش با محدوده فرکانس رادیوئی مشخص جهت کار با سایر  ●

 دستگاهها از انواع مارکها

آلمانReddotبرنده جایزه طراحی برتر محصول از موسسه ●

 هوشمند تر- دقیق تر

! موجب اطمینان خاطر شماست خدمات ما 

ل ک ادارهفنی  دارای تائیدیه

جهت کاربا سامانه شمیمکاداستر 

+


