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Rover و Base امکان استفاده به عنوان

MicroSD قابلیت پشتیبانی از حافظه اکسترنال

Web-UI و WiFi دارای

4.5G شیار سیم کارت
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UNICORE کمپانی UM980  پردازنده مدل

دریافت و پردازش سیگنال از تمامی ماهواره ها و 
منظومه های موجود

ردیابــی  امــکان  بــا   SBAS مســتقل  کانــال  پــردازش3 
همزمــان و ســوییچ اتوماتیــک بــر اســاس کیفیــت ســیگنال

قابلیت پشتیبانی از رادیو داخلی UHF مولتی 

پروتکل)بصورت انتخابی(

16 گیگابایت حافظه ی داخلی

IMU   دارای تیلت سنسور

گیرنــده RayMax Pro  ســری2023،با پشــتیبانی از نســل ســوم ماهواره هــای 

و  منظومه هــا  تمامــی  از  ســیگنال  پــردازش  و  دریافــت  قابلیــت  و  بیــدو 

ــاد  ــا اعتم ــح را ب ــق و صحی ــت دقی ــن موقعی ــکان تعیی ــود، ام ــای موج ماهواره ه

ــا  ــرد 12 ت ــا عملک ــت و ب ــا کیفی ــی ب ــری داخل ــد. بات ــم می کن ــاال فراه ــان ب و اطمین

ــده آل  ــاب ای ــک انتخ ــم ی ــک و وزن ک ــاد کوچ ــا ابع ــتگاه را ب ــن دس ــاعت، ای 15 س

ــتیبانی  ــت. پش ــوده اس ــره نم ــی و روزم ــه برداری عموم ــای نقش ــرای فعالیت ه ب

از تمامــی سیســتم های GNSS توســط گیرنــده رایمکــس، امــکان اســتفاده 

ــبی از  ــی مناس ــش هندس ــاب آرای ــد و انتخ ــه دی ــای در زاوی ــر ماهواره ه از حداکث

ــت  ــه دریاف ــه ب ــاخته و باتوج ــر س ــن میس ــیار پایی ــدد DOP بس ــا ع ــا را ب ماهواره ه

ــه  ــتیابی ب ــود، دس ــی خ ــودم LTE/4.5G داخل ــق م ــات از طری ــتقیم تصحیح مس

ــش  ــته و پوش ــمانی بس ــد آس ــره دی ــا پنج ــای ب ــت RTKFIX را در محیط ه موقعی

ــاند. ــر می رس ــه حداکث ــف ب ــت ضعی اینترن



تکنولوژی ها
GNSS مشخصات

حافظه داخلی و ذخیره داده

مشخصات الکترونیکی

درگاه های ارتباطی

مشخصات سخت افزاری

سنسور تیلت و تراز الکترونیکی

دقت تعیین موقعیت

:IMU تیلت سنسور مبتنی بر

نوع گیرنده:

ظرفیت حافظه داخلی:

ولتاژ ورودی:

بلوتوث:

سلوالر:

پورت 1:

پورت 2:  

:UHF رادیو

وای فای:

توان مصرفی:

باتری داخلی:

ابعاد )میلی متر(:

وزن )گرم(:

رطوبت:

:IMU تکنولوژی

ظرفیت حافظه خارجی:

فرمت ذخیره سازی داده:

نحوه ثبت داده:

دقت زاویه تیلت:

:Heading دقت زاویه

دقت تصحیح اثر تیلت:

آر تی کی:

استاتیک خیلی دقیق:

استاتیک و استاتیک سریع:

:GNSS

تعداد کانال:

سیگنال دریافتی:

  SureFix  با تکنولوژی RTK چند فرکانسه با قابلیت GNSS گیرنده

16 گیگابایت 

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

Bluetooth5

 LTE/4G/ UMTS/HSDPA )WCDMA/FDD( مودم 

لمو 7 پین شامل شارژر و تغذیه خارجی

USB host و RS232، USB device لمو 7 پین شامل

2 وات با قابلیت پشتیبانی از پروتکل های متنوع در فرکانس های 403 تا 473 مگاهرتز

802.11b,g,access point and clientmode,WPA/WPA2/WEP64/WEP128 
encryption

کمتر از 3 وات

  LED باتــری قابــل شــارژ لیتیوم-یــون 4/7 ولــت و 6600 میلــی آمپــر ســاعت بــا نمایشــگر

تــا 15 ســاعت کارکــرد بــی وقفــه

 88× 145× 145

 980±10

95 درصد غیر اشباع

 IMU  پشتیبانی از تیلت سنسور

با قابلیت تصحیح تیلت، تا 60  درجه انحراف از قائم

بدون نیاز به کالیبراسیون و مصون از اختالالت مغناطیسی

Mass Storage با ظرفیت 2 تا 32 گیگابایت و قابلیت MicroSD پشتیبانی از حافظه

RINEX3.x و RINEX2.x باینری با قابلیت تبدیل به

استاتیک و کینماتیک

0/05 درجه

درجه 1

دمای عملکرد )درجه سانتیگراد(:

دمای نگهداری )درجه سانتیگراد(:

مقاومت در برابر آب و گرد و غبار:

مقاومت در برابر ضربه و سقوط:

منفی 20 تا مثبت 65

منفی 40 تا مثبت 75

95 درصد غیر اشباع

مقاوم در برابر ضربه و سقوط از ارتفاع ژالن

5 میلی متر + 0/5 میلی متر به ازای هر یک درجه

مسطحاتی

مسطحاتی

مسطحاتی

8mm + 1ppm

3mm + 0.1ppm 

3mm + 0.5ppm

ارتفاعی

ارتفاعی

ارتفاعی

15mm + 1ppm

3.5mm + 0.4ppm

5mm + 0.5ppm

GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, SBAS

1408

GPS:                       L1C/A, L1C, L2C, L2P, L5 
GLONASS:      G1, G2,
BeiDous:           B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
GALILEO:         E1, E5a, E5b
QZSS:                   L1C/A, L1C, L2C, L5
SBAS, L-Band

:Low Power طراحی

:WebUI

:RaySurvey نرم افزار حرفه ای و کاربرپسند

سیم کارت:

تراز الکترونیکی:

ــا بهره گیــری از آخریــن تکنولــوژی  گیرنــده  RayMax Pro ب
ــا  ــن ت ــودن ژال ــاقول ب ــدم ش ــر ع ــران اث ــکان جب MEMS، ام
60 درجــه انحــراف از حالــت قائــم را، بــا دقــت و قابلیــت 
ــتفاده از  ــا اس ــده ب ــن گیرن ــد. ای ــم می کن ــاال فراه ــاد ب اعتم
تکنولــوژی IMU، برخــالف ســایر گیرنده هایــی کــه از تیلــت 
بــه  نیــاز  سنســورهای مگنتومتــری اســتفاده می کننــد، 
ــای  ــر میدان ه ــت تأثی ــته و تح ــی نداش ــیون میدان کالیبراس
قــرار  فرومغناطیــس،  اجســام  از  حاصــل  مغناطیســی 

نمی گیــرد.

 Lithium-Ion ــای ــوژی باتری ه ــن تکنول ــتفاده از آخری اس
ســاعت   15 تــا   12 و   6600mAh ظرفیــت  بــا  صنعتــی 
و  دوام   ،Low Power طراحــی  بــا  بی وقفــه  عملکــرد 

می کنــد. تضمیــن  را  زمــان  طــول  در  باتــری  کیفیــت 

قابلیــت اتصــال بــه گیرنــده از طریــق WebUI بــدون نیــاز 
بــه هرنــوع کنترلــر و مســتقل از نــوع سیســتم عامــل 

میدانــی پیاده ســازی  و  برداشــت  جامــع   نرم افــزار 
بــودن تمامــی قابلیت هــای مــورد  بــا دارا   RaySurvey  
COGO، Stakeout، Auto- از اعــم  نقشــه برداری   نیــاز 
Point، پشــتیبانی از فرمت هــای متنــوع ورودی و خروجــی 
داده، ابزارهــای برداشــت ماننــد CAD و...، یــک نرم فــزار 
 حرفــه ای و در عیــن حــال بســیار ســاده و کاربرپســند 

ً
کامــال

قابلیت هــای  تمامــی  از  اســتفاده  امــکان  کــه  اســت 
تخصص هــای  در  کاربــران  بــرای  را   RayMax گیرنــده 

می ســازد. میســر  مختلــف 

از  گیرنــده  ایــن  پشــتیبانی  و  ســیم کارت  شــیار  وجــود 
ــی  ــات اینترنت ــت تصحیح ــبکه های LTE، 4G و... دریاف ش
ــاط از  ــی ارتب ــن قطع ــن و کمتری ــان ممک ــریع ترین زم در س
ســامانه های ارســال تصحیحــات را تضمیــن خواهدکــرد.

ــتفاده  ــق اس ــیار دقی ــی بس ــراز الکترونیک ــتفاده از ت ــا اس ب
ــوده  ــن نب ــراز ژال ــتفاده از ت ــه اس ــازی ب ــده، نی ــده در گیرن ش
ــر  ــش کنترل ــه نمای ــر روی صفح ــا ب ــه بردار تنه ــز نقش و تمرک
تمرکــز  و  بازدهــی  افزایــش  ســبب  ایــن  و  بــود  خواهــد 

بیشــتر در برداشــت نقــاط خواهــد شــد.

www.raymand.net
tel:021-47276


