
 

RNAP     یاRaymand Ntrip Access Point   های برای دستیابی به سامانه  یک نقطه دسترسی DGPS/RTK از طریق پروتکل NTRIP   در مناطق فاقد پوشش

است از طریق سیم RNAP .تلفن همراه  اینترنت  به  اتصال  می با  فراهم  را  امکان  این  داخلی،  متعدد  کارت  کاربران  لینک  RTK  شبکهکند که  از  استفاده  با   ،

هایی با در محیط NTRIP رادیویی، در مناطقی با پوشش کم و یا بدون پوشش اینترنت، تصحیحات دریافت کنند. کاربر همچنین قادر است با استفاده از پروتکل

 .پوشش اینترنت ضعیف کار کند

 

 های کلیدی: ویژگی

شبکه  • به  هوشمند  اتصال   GNSS هایقابلیت 

نظیر )ایستگاه  دائمی(  مرجع  رایمند،   های  شمیم، 

 ... و  هاشهرداری 

 داخلی 3G/4Gمودم   •

 وات   5داخلی   UHF رادیوی  •

 مگاهرتز   470تا    403  یفرکانسبازه     •

پروتکل  • از   Trans EOTهای پشتیبانی 

،TrimMark  ،Trimtalk ،HiTarget  و   South 

 سیم کارت  یکاز    پشتیبانی •

 

 :هاقابلیت

شبکه   یبرا  آلده یا  یگاهدست • به    ی هااتصال 

در مناطق فاقد پوشش تلفن    حاتیارسال تصح

 همراه 

معلوم    ازنی  عدم   • نقطه    ی برا   کیژئودت  ایبه 

 تیموقع  نییتع

   RNAPاکسترنال به    یورادی   اتصال  امکان •

عنوان   • به  استفاده   Repeater یک امکان 

 و Radio Repeater چندمنظوره و سازگار شامل
RTK Repeater  

قابل  RayNAP  افتهیتوسعه  افزارنرم  • نصب    تیبا 

  ستمیس  یدارا   یگوش  ایانواع کنترلر و    یبر رو

   دیعامل اندرو

 یطیمح  طیاو مقاوم در برابر شر   بایبا ابعاد مناسب، ز  یومینیبدنه آلوم  طراحی •

 

 

 



 

 هاتکنولوژی 

 : Low Powerطراحی 
باتری  تکنولوژی  آخرین  از  ظرفیت    Lithium-Ionهای  استفاده  با  ساعت    6و    mAh 6600صنعتی 

، دوام و کیفیت باتری در طول زمان را  Low Powerوقفه به همراه تکنولوژی شارژ سریع و عملکرد بی 

 کند.تضمین می

 مشخصات رادیویی

 داخلی:  UHFرادیو 

آخر با  صنعت    یتکنولوژ   نیهمگام  در  راد  GNSS  ،RNAPموجود  وات    5  شرفتهیپ  یداخل  یویاز 

  یوها یو راد هارنده یگ ریبا سا یسازگار یبرا  ییویراد یهاپروتکل  یاز تمام یبانی. پشتکندیاستفاده م

تنظ قابل  فرکانس  پشت  473تا    403  میاکسترنال،  پروتکل   یبانیو   Trans EOTییوی راد  یهااز 

،TrimMark ،Trimtalk   ،HiTarget    وSouth   از  اکسترنال    یوهایو راد  هارنده یگ  ریبا سا  یسازگار   یبرا

رادو یراداین    یهایژگیو )  RNAP  یداخل  ی و یست.  ارسال  حالت،  سه  درTransmitدر    افتی(، 

(Receive( و تکرار )Repeatقابل تنظ )است.    می 

  افزاریسختمشخصات  

  4/156 ×   4/86  ×  9/72 متر(: ابعاد )میلی 

 1400 وزن )گرم(:

 65تا مثبت    20منفی   دمای عملکرد )درجه سانتیگراد(: 

 75تا مثبت    40منفی   دمای نگهداری )درجه سانتیگراد(:

 درصد غیر اشباع   95 رطوبت:

 IP65 مقاومت در برابر آب و گرد و غبار: 

 مشخصات الکترونیکی 

 Power Input: 15 – 24V 3A : در حالت شارژ شدن باتری ولتاژ ورودی 

 Power Input: 9 – 24V 3A : دستگاه  در حالت عملکرد ولتاژ ورودی 

 باتری داخلی:
ساعت    6تا     LEDبا نمایشگر  میلی آمپر ساعت    6600ولت و  1/11یون  -باتری قابل شارژ لیتیوم

 وقفهکارکرد بی

 متفاوت است دستگاه  براساس حالت استفاده از   مصرف باتری: 

 ر وِمفرِمشخصات  

 بروزرسانی با قابلیت   :(Firmware)ر  وِرم فِ

 سترهای مورد نظر ها: ساخت/ویرایش/ذخیره کَقابلیت سترها: مدیریت کَ

 های ارتباطی درگاه

 V2.0 EDR + A2DP :بلوتوث 



 

 

  روزرسانیبهو    تغذیه  ،اتصال به رادیو اکسترنال  برایRS232   شامل  نیپ  7لمو   : P1پورت 

   Mini simcard: 25mm × 15mm کارت:پورت سیم

 : UHF یویآنتن راد
Freq: 430-450 MHz 470-450 یا MHz  )انتخابی( 

Connection: TNC 

 :  GSMآنتن 
GPRS / CDMA2000 / WCDMA 

Frequency: 824-960 / 1710-2170 MHz 

Connection: TNC 

 صفحه کلید:  
و یک رادیویی  ، ارسال و دریافت  GPRSهای نمایش باتری و تغذیه، بلوتوث، آنتن  دیایشامل ال 

 روشن و خاموش کردن دستگاه   دکمه به منظور


