ویژگی های کلیدی
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پشتیبانی از تمام منظومه های :GNSS

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, L-Band,
SBAS, IRNSS
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دارای  800کانال دریافت سیگنال با پشتیبانی کامل از
تمامی فرکانس ها:

L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5
G1/G2/G3, P1/P2
B1i/B2i/B3i/B10C/B2A/B2B/ACEBOC
E1BC/E5a/E5b/E6BC/ALTBOC
L1CA/L2C/L5/L1C/LEX
L5
WAAS/EGNOS/MSAS/ GAGAN

گیرنــده  iRNetIIیــک گیرنــده  GNSSمــدرن بــا قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان
گیرنــده مرجــع دائمــی اســت کــه م یتوانــد تصحیحــات GNSSمــورد نیــاز
بــرای تعییــن موقعیــت دقیــق ماهــوارهای را تولیــد و ارســال نمایــد و بــه
عنــوان یــک ایســتگاه  CORSدر زیرســاخ تهای  RTKمــورد اســتفاده قــرار
گیــرد ،قابلیــت اتصــال بــه شــبکه از طریــق  ،LANپشــتیبانی از پروتک لهــای
 NTRIP Server NTRIP Client ،NTRIP Caster ،HTTP ،FTP ،TCPو همچنین
پشــتیبانی از فرم تهــای مختلــف تصحیحــات نظیــر RTCM2.x ،RTCM3.x
 ،CMRو امــکان ثبــت داده خــام بــه صــورت همزمــان و در قالــب چنــد برنامــه
ب ــا ن ــرخ و م ــدت زم ــان فای ــل بن ــدی متف ــاوت از ویژگ یه ــای ای ــن محص ــول اس ــت.
 IRNetIIی ــک انتخ ــاب ای ــدهآل ب ــرای کاربریه ــای خ ــاص مانن ــد پایش فرونشس ــت،
ناوبــری و نقشــهبرداری ،هیدروگرافــی در مناطــق دور از ســاحل بــا پشــتیبانی
از ســروی سهای متنــوع  L-Bandبــدون نیــاز بــه دریافــت تصحیحــات زمینــی
می نماید.

ایستگاه های مرجع دائمی کشور
بیــش از  150ایســتگاه مرجــع دائمــی در کشــور از گیرنــده  iRNetاســتفاده مــی
کننــد .دو ســال گارانتــی و  10ســال خدمــات پــس از فــروش اســتثنایی و منحصــر بــه
فــرد ،امــکان آپگریــد ســخت افــزاری و نــرم افــزاری را همــگام بــا پیشــرفت تکنولــوژی
فراهــم نمــوده و وابســتگی کشــور بــه اســتفاده از تجهیــزات خارجــی بــا هزینــه هــای
سرســام آور تعمیــر ،نگهــداری و بــه روزرســانی را کاهــش مــی دهــد.
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GPS:
GLONASS:
BeiDou:
GALILEO:
QZSS:
IRNSS:
SBAS:
L-Band

پشتیبانی از پروتکلهای مختلف شبکه و درگاههای
ارتباطی متنوع

HTTP, FTP, NTRIP, TCP/IP, Ethernet, LCD, RS232,
RS422, USB
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یــک انتخــاب ایــدهآل بــرای کاربر یهــای خــاص ماننــد
پایــش فرونشســت ،ناوبــری و نقشــهبرداری دریایــی،
هیدروگرافــی در مناطــق دور از ســاحل بــا پشــتیبانی از
ســرویسهای متنــوع  L-Bandبــا دقــت  4ســانتی متــر
بــدون نیــاز بــه دریافــت تصحیحــات زمینــی
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قابلیــت اســتفاده همزمــان بــه عنــوان گیرنــده  CORSو
 Roverجهــت پایــش تغییــرات لحظــهای از طریــق رابــط
کاربــری تحــت وب

06
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باتری داخلی با طول عمر باال بدون نیاز به  :UPSبا 25
ساعت عملکرد مداوم با قابلیت ارتقاء به  35ساعت
 8گیگابایــت حافظــه داخلــی بــا قابلیــت ارتقــاء تــا 32
گیگابایــت بــا امــکان تعریــف همزمــان چندیــن بســته
ذخیرهســازی بــا بــازه زمانــی و نــرخ متمایــز

مشخصات GNSS
نوع گیرنده:

گیرنده مرجع دائمی مالتی فرکانس

:GNSS

GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS, SBAS, L-Band

تعداد کانال:

800
GPS:
L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5
GLONASS: G1/G2/G3, P1/P2
BeiDou:
B1i/B2i/B3i/B10C/B2A/B2B/ACEBOC
GALILEO: E1BC/E5a/E5b/E6BC/ALTBOC
QZSS:
L1CA/L2C/L5/L1C/LEX
IRNSS:
L5
SBAS:
WAAS/EGNOS/MSAS/ GAGAN
L-Band

سیگنال دریافتی:

کانال ردیابی  SBASو :L-Band

 3کانال مستقل با امکان ردیابی همزمان و سوییچ اتوماتیک بر اساس کیفیت سیگنال دریافتی

سرعت و ارتفاع عملکرد:

تا  1850کیلومتر بر ساعت و تا ارتفاع  18کیلومتر

دقت تعیین موقعیت
آر تی کی:
استاتیک خیلی دقیق:
استاتیک و استاتیک سریع:
مطلق با تصحیحات باند :L

مسطحاتی

8mm + 1ppm

ارتفاعی

15mm + 1ppm

مسطحاتی

3mm + 0.1ppm

ارتفاعی

3.5mm + 0.4ppm

مسطحاتی

3mm + 0.5ppm

ارتفاعی

5mm + 0.5ppm

سرویس H10

4cm

سرویس H30

15cm

سرویس H100

50cm

حافظه داخلی و ذخیره داده
ظرفیت حافظه داخلی:

 8گیگابایت قابل ارتقاء تا  32گیگا بایت

نرخ ذخیرهسازی داده:

 5هرتز استاندارد ،قابل ارتقاء به  20 ،10و  50هرتز

فرمت ذخیرهسازی داده:

باینری با قابلیت تبدیل به  RINEX2.xو RINEX3.x

برنامه زمان بندی ثبت داده:

تعریف تعداد نامحدود بازه زمانی با نرخ ثبت دلخواه

مشخصات سخت افزاری
ابعاد (میلی متر):

245 × 175 × 60

وزن (گرم):

2304

دمای عملکرد (درجه سانتیگراد) :منفی  30تا مثبت 60
دمای نگهداری (درجه سانتیگراد) :منفی  40تا مثبت 80

رطوبت:

 95درصد غیر اشباع

مقاومت در برابر آب و گرد و غبار:

IP67

مشخصات الکترونیکی
ولتاژ ورودی:

 9تا  24ولت ولتاژ مستقیم (ورودی دوگانه) با قابلیت محافظت در برابر ولتاژ اضافی

توان مصرفی:

کمتر از  5وات

خروجی ولتاژ آنتن:

 5ولت ولتاژ مستقیم با قابلیت محافظت در برابر اتصال کوتاه

بازه ورودی بهره آنتن:

 10تا  50دسی بل

مقاومت ورودی آنتن:

 50اهم

باتری داخلی:

باتری قابل شارژ لیتیوم-یون  7.4ولت و  13200میلی آمپر ساعت تا  25ساعت کارکرد بی وقفه

رابط کاربری و درگاه های ارتباطی

www.raymand.net
tel:021-47276

وب سرور:

رابط کاربری تحت وب با قابلیت مدیریت گیرنده از راه دور

پروتکلهای شبکه:

پشتیبانی از پروتکل های TCP/IP, NTRIP, FTP, HTTP

صفحه کلید:

دکمه روشن /خاموش و  7کلید عملکرد

:LED

 3نشانگر وضعیت

پورت سریال:

دو عدد پورت ِلمو RS232

پورت شبکه:

یک عدد پورت ِاترنت 10/100Mb

پورت :USB

یک عدد پورت USB

پروتکل های تصحیحات و داده:

RRCM3.x, RTCM2.x, NMEA, Bin, CMR

