
ــرای  ــیار ب ــی س ــه دسترس ــک نقط ــا Raymand NTRIP Access Point ی RNAPی

NTRIPاســت.  پروتــکل  طریــق  از    DGPS/RTK ســامانه های  بــه  دســتیابی 

ــر  ــف نظی ــبکه های GNSS مختل ــه ش ــمند ب ــال هوش ــا اتص ــد ب ــی توان RNAP م

ــه  ــد ک ــم  کن ــکان را فراه ــن ام ــهرداری ها ای ــد و ش ــحاب، رایمن ــدی، س ــمیم، ه ش

ــا  ــا اســتفاده از لینــک رادیویــی، در مناطقــی ب کاربــران متعــدد شــبکهRTK ب

 RNAP .ــا بــدون پوشــش اینترنــت، تصحیحــات را دریافــت کننــد پوشــش کــم و ی

ــل  ــر( عم ــی )ریپیت ــط رادیوی ــتگاه واس ــک دس ــوان ی ــه عن ــت ب ــادر اس ــن ق همچنی

ــرد  ارســال تصحیحــات رادیویــی از گیرنــده  ــا 15 کیلومتــر باعــث افزایــش ب کنــد و ت

ــود. ــه روور ش ــس ب بی

LTE/4.5G شیار سیم کارت با مودم 01
02
03
04
05
06

رادیــو UHF داخلــی 5W بــا بــازه فرکانســی 403 تــا 
مگاهرتــز  473

 سازگار با تمامی برندها و پشتیبانی از پروتکل های
Satel, Trimtalk, HiTarget, South, TrimMark 

ســاعت  10 تــا   6 ظرفیــت  بــا  داخلــی  باطــری   دارای 
عملکرد مداوم

اکســترنال رادیــو  عنــوان  بــه  عملکــرد   قابلیــت 
Base برای

COM و  Bluetoothدارای درگاه ارتباطی

ویژگی های کلیدی

FEB - 2022

تکنولوژی ها

:Low Power طراحی

رادیو UHF داخلی:

اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی باتری هــای Lithium-Ion صنعتــی بــا 
ظرفیــت  6600mAh و 6 ســاعت عملکــرد بی وقفــه بــا بهــره گیــری از 
طراحــی Low Power، دوام و کیفیــت باتــری در طــول زمــان را تضمیــن 

می کنــد.

 GNSS RNAP صنعــت  در  موجــود  تکنولــوژی  آخریــن  بــا  همــگام 
از  پشــتیبانی  می کنــد.  اســتفاده  وات   5 پیشــرفته  داخلــی  رادیــوی  از 
تمامــی پروتکل هــای رادیویــی بــرای ســازگاری بــا ســایر گیرنده هــا و 
رادیوهــای اکســترنال، فرکانــس قابــل تنظیــم ۴۰۳ تــا ۴۷۳ و پشــتیبانی 
 Trans EOT ،TrimMark ،Trimtalk رادیویــی  پروتکل هــای   از 
و  گیرنده هــا  ســایر  بــا  ســازگاری  بــرای   South و   HiTarget، Satel
رادیوهــای اکســترنال از ویژگی هــای ایــن رادیوســت. رادیــوی داخلــی 
RNAP در ســه حالــت، ارســال )Transmit(، دریافــت )Receive( و تکــرار 

)Repeat( قابــل تنظیــم اســت. 



مشخصات الکترونیکی

درگاه های ارتباطی

نحوه عملکرد

مشخصات  سخت افزاری:

ولتاژ ورودی در حالت شارژ شدن باتری:

بلوتوث:

:UHF آنتن رادیوی

 :GSM آنتن

صفحه کلید: 

:P1 پورت

ولتاژ ورودی در حالت عملکرد  دستگاه:

مصرف باتری:دستگاه:

باتری داخلی:

Power Input: 15 – 24V 3A

V2.0 EDR + A2DP

Freq: 430-450 MHz یا MHz 450-470  )انتخابی(

Connection: TNC

GPRS / CDMA2000 / WCDMA

Frequency: 824-960 / 1710-2170 MHz

Connection: TNC

شامل ال ای دی های نمایش باتری و تغذیه، بلوتوث، آنتن GPRS، ارسال و 

دریافت رادیویی و یک دکمه به منظور روشن و خاموش کردن دستگاه

لمو 7 پین شامل  RS232برای اتصال به رادیو اکسترنال، تغذیه و به روزرسانی 

Power Input: 9 – 24V 3A

براساس حالت استفاده از دستگاه متفاوت است

باتــری قابــل شــارژ لیتیوم-یــون 1/11ولــت و 6600 میلــی آمپــر ســاعت بــا نمایشــگر 

LED  تــا 6 ســاعت کارکــرد بــی وقفــه

ابعاد )میلی متر(:

وزن )گرم(:

دمای عملکرد )درجه سانتیگراد(:

دمای نگهداری )درجه سانتیگراد(:

رطوبت:

مقاومت در برابر آب و گرد و غبار:

 4/156 × 4/86 × 9/72

1400

منفی 20 تا مثبت 65

منفی 40 تا مثبت 75

95 درصد غیر اشباع
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