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شیار سیم کارت با مودم LTE/4.5G
رادیــو  UHFداخلــی  5Wبــا بــازه فرکانســی  403تــا
 473مگاهرتــز
سازگار با تمامی برندها و پشتیبانی از پروتکلهای
Satel, Trimtalk, HiTarget, South, TrimMark
دارای باطــری داخلــی بــا ظرفیــت  6تــا  10ســاعت
عملکرد مداوم
قابلیــت عملکــرد بــه عنــوان رادیــو اکســترنال
برای Base
دارای درگاه ارتباطی Bluetoothو COM

تکنولوژی ها
طراحی :Low Power
اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی باتر یهــای  Lithium-Ionصنعتــی بــا
ظرفیــت  6600mAhو  6ســاعت عملکــرد بیوقفــه بــا بهــره گیــری از
طراحــی  ،Low Powerدوام و کیفیــت باتــری در طــول زمــان را تضمیــن
میکنــد.

رادیو  UHFداخلی:

RNAPیــا  Raymand NTRIP Access Pointیــک نقطــه دسترســی ســیار بــرای
دســتیابی بــه ســامان ههای  DGPS/RTKاز طریــق پروتــکل NTRIPاســت.
 RNAPم ــی توان ــد ب ــا اتص ــال هوش ــمند ب ــه ش ــبک ههای  GNSSمختل ــف نظی ــر
ش ــمیم ،ه ــدی ،س ــحاب ،رایمن ــد و ش ــهرداریها ای ــن ام ــکان را فراه ــمکن ــد ک ــه
کاربــران متعــدد شــبکه RTKبــا اســتفاده از لینــک رادیویــی ،در مناطقــی بــا
پوش ــش ک ــم و ی ــا ب ــدون پوش ــش اینترن ــت ،تصحیح ــات را دریاف ــت کنن ــدRNAP .
همچنی ــن ق ــادر اس ــت ب ــه عن ــوان ی ــک دس ــتگاه واس ــط رادیوی ــی (ریپیت ــر) عم ــل
کن ــد و ت ــا  15کیلومت ــر باع ــث افزای ــش ب ــرد ارس ــال تصحیح ــات رادیوی ــی از گیرن ــده
بی ــس ب ــه روور ش ــود.
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همــگام بــا آخریــن تکنولــوژی موجــود در صنعــت GNSS RNAP
از رادیــوی داخلــی پیشــرفته  5وات اســتفاده میکنــد .پشــتیبانی از
تمامــی پروتکلهــای رادیویــی بــرای ســازگاری بــا ســایر گیرندههــا و
رادیوهــای اکســترنال ،فرکانــس قابــل تنظیــم  ۴۰۳تــا  ۴۷۳و پشــتیبانی
از پروتکلهــای رادیویــی Trans EOT ،TrimMark ،Trimtalk
 HiTarget، Satelو  Southبــرای ســازگاری بــا ســایر گیرندههــا و
رادیوهــای اکســترنال از ویژگیهــای ایــن رادیوســت .رادیــوی داخلــی
 RNAPدر ســه حالــت ،ارســال ( ،)Transmitدریافــت ( )Receiveو تکــرار
( )Repeatقابــل تنظیــم اســت.

مشخصات سخت افزاری:
ابعاد (میلی متر):

4/156 × 4/86 × 9/72

وزن (گرم):

1400

دمای عملکرد (درجه سانتیگراد):

منفی  20تا مثبت 65

دمای نگهداری (درجه سانتیگراد):

منفی  40تا مثبت 75

رطوبت:

 95درصد غیر اشباع

مقاومت در برابر آب و گرد و غبار:

IP65

مشخصات الکترونیکی
ولتاژ ورودی در حالت شارژ شدن باتری:

Power Input: 15 – 24V 3A

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

باتری داخلی:

باتــری قابــل شــارژ لیتیوم-یــون 1/11ولــت و  6600میلــی آمپــر ســاعت بــا نمایشــگر
 LEDتــا  6ســاعت کارکــرد بــی وقفــه

مصرف باتری:دستگاه:

براساس حالت استفاده از دستگاه متفاوت است

درگاه های ارتباطی
بلوتوث:

V2.0 EDR + A2DP

پورت :P1

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

آنتن رادیوی :UHF

 Freq: 430-450 MHzیا ( MHz 450-470انتخابی)
Connection: TNC

آنتن :GSM

GPRS / CDMA2000 / WCDMA
Frequency: 824-960 / 1710-2170 MHz
Connection: TNC

صفحه کلید:

شامل ال ای دی های نمایش باتری و تغذیه ،بلوتوث ،آنتن  ،GPRSارسال و
دریافت رادیویی و یک دکمه به منظور روشن و خاموش کردن دستگاه

نحوه عملکرد

www.raymand.net
tel:021-47276

