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LTE/4.5G شیار سیم کارت با مودم داخلی

Septentrio کمپانی X5    پردازنده قدرتمند

نرخ مشاهدات ۵ هرتز، قابل ارتقاء به ۵۰ هرتز

دقت، صحت و تکرار پذیری باال در محیط های چالشی

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

استفاده همزمان از باتری داخلی و باتری قابل تعویض

پردازش RTK مستقل از منظومه، بدون وابستگی به 
یک منظومه GNSS خاص

ــواره ای  ــات ماه ــی تصحیح ــرویس جهان ــتیبانی از س پش
ــت ــش اینترن ــد پوش ــق فاق L-Band در مناط

پردازش3 کانال مستقل SBAS با امکان ردیابی 
همزمان و سوییچ اتوماتیک بر اساس کیفیت سیگنال 

دارای کانال و سیگنال های رزرو شده برای منظومه ها و 
IRNSS و QZSS ماهواره های در شرف انتشار

درگاه ارتباطی WiFi با قابلیت Access Point و
Station 

ــرد  ــوذ گ ــل نف ــاوم در مقاب ــتاندارد IP67 مق اس
ــار و آب و غب
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قابلیت پشتیبانی از رادیو داخلی UHF مولتی 

پروتکل)بصورت انتخابی(

MicroSD قابلیت پشتیبانی از حافظه اکسترنال

CORS قابلیت تبدیل شدن به ایستگاه

IMU پشتیبانی از تیلت سنسور

Web-UI دارای

ویژگی های کلیدی

JAN - 2023

اثــر  کاهــش  جهــت   AIM+ پیشــرفته   فنــاوری  دارای 

مزاحــم محیطــی  امــواج  تداخــل 

20

محافظــت  جهــت   IONO+ پیشــرفته  فنــاوری  دارای 
یونســفری اختــاالت  برابــر  در  گیرنــده  مشــاهدات 

21

دارای فنــاوری پیشــرفته +LOCK جهــت بــه حداقل رســاندن 
قطعــی ارتبــاط گیرنــده بــا ماهواره هــا در صــورت ارتعاشــات 

و ضربــه 

22

دارای فنــاوری پیشــرفته +APME جهــت کاهــش خطــای 
چندمســیری از طریــق جداســازی ســیگنال های مســتقیم و 

بازتابــی

نســخه  آخریــن  از  بهره گیــری  بــا   ،2023 ســری    RayMax Ultimate گیرنــده  

پیشــرفته ترین  از  اســتفاده  بــا  و   Septentrio کمپانــی   X5 قدرتمنــد    پردازنــده 

برداشــت های  پذیــری  تکــرار  قابلیــت  و  صحــت  دقــت،  دنیــا،  روز  فناوری هــای 

30 درصــد بهبــود داده اســت. ســری  انجــام شــده را در محیط هــای چالشــی تــا 

تمامــی  و   GNSS منظومه هــای  تمامــی  از  پشــتیبانی  بــا   Ultimate 2023

ــوم B3 و  ــس س ــوم BDS3 و فرکان ــل س ــا نس ــا، خصوص ــیگنال ها و فرکانس ه س

همچنیــن پشــتیبانی کامــل از فرکانس هــای Galilieo امــکان تعییــن موقعیــت 

راه انــدازی  بــا اتصــال بــه ایســتگاه های مرجــع  را  دقیــق در بیس الین هــای بلنــد 

 LTE/4.5G مــودم  دارای  گیرنــده  ایــن  می کنــد.  فراهــم  رایمنــد  توســط  شــده 

 داخلــی بــا قابلیــت دریافــت و ارســال اســت کــه می توانــد بــا اتصــال بــه ســامانه

از  محلــی   RTK اختصاصــی  ســرویس  و  ســرور  انــدازی  راه  امــکان   RayCaster  

طریــق مــاژول ســیم کارت و پروتــکل NTRIP را فراهــم نمــوده و بــا عملکــرد بــه 

ــدون  ــی )ب ــبکه Base و Rover اینترنت ــکیل ش ــکان تش ــتگاه CORS ام ــوان ایس عن

احتیــاج بــه رادیــو( را میســر ســازد. بــه واســطه ایــن قابلیــت می تــوان بــدون نیــاز بــه 

ــش از ــی بی ــه حت ــا فاصل ــی ت ــاط رادیوی ــای ارتب ــت ه ــایر محدودی ــتقیم و س ــد مس  دی

انجــام داد. طراحــی   RTK از ایســتگاه بیــس، تعییــن موقعیــت  100 کیلومتــری 

ســری در  اکســترنال  باطــری  و  داخلــی  باطــری  از  همزمــان  پشــتیبانی   خاقانــه 

 Ultimate 2023، موجــب شــده تــا کاربــر در عیــن حــال کــه لــذت کار بــا یــک دســتگاه 

ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــد در مواقع ــد، بتوان ــه می کن ــاعت تجرب ــا 20 س ــبک را ت ــک و س کوچ

ــی و  ــری داخل ــک بات ــه کم ــه ب ــرد بی وقف ــاعت عملک ــا 30 س ــتیبان دارد ت ــری پش بات

اکســترنال را ادامــه دهــد.



تکنولوژی ها
GNSS مشخصات

حافظه داخلی و ذخیره داده

حافظه داخلی و ذخیره داده

درگاه های ارتباطی

مشخصات الکترونیکی

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:  

FTP Server و پشتیبانی از CORS قابلیت پیاده سازی ریموت کنترل، قابل تبدیل به

:UHF رادیو

وای فای:

توان مصرفی:

باتری خارجی:

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:

گیرنده GNSS چند فرکانسه با قابلیت RTK با تکنولوژی های  

IONO+ ، APME+  ،LOCK+ ،RAIM+ و AIM+

16گیگابایت 

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

4500 میلــی آمپــر  4/7 ولــت و  از باتــری خارجــی قابــل شــارژ لیتیوم-یــون  پشــتیبانی 

ســاعت بــا نمایشــگر LED  تــا 10 ســاعت عملکــرد بــی وقفــه

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

تــا 20 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 اختاالت 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

6mm + 0.5ppm

3mm + 0.1ppm 

3mm + 0.5ppm

ارتفاعی

ارتفاعی

ارتفاعی

10mm + 1ppm

3.5mm + 0.4ppm

5mm + 0.5ppm

GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, SBAS

)LOGICAL ( 1760
GPS:                      L1C/A, L1PY, L2C, L2P, L5
GLONASS:      L1CA, L2CA, L2P, L3 CDMA
BeiDous:          B1I, B1C, B2a, B2I, B3
GALILEO:        E1, E5a, E5b, E5 AltBoc
QZSS:                L1C/A, L2C, L5
Navic: L5 
SBAS: Egnos, WAAS, GAGAN, MSAS, 
 SDCM )L1, L5(
On module L-band

:Low Power طراحی

:WebUI

:RaySurvey نرم افزار حرفه ای و کاربرپسند

سیم کارت:

تراز الکترونیکی:

از  بهره گیــری  بــا   Raymax Ultimate 2023 گیرنــده   
عــدم  اثــر  جبــران  امــکان   ،MEMS تکنولــوژی  آخریــن 
ــم  ــت قائ ــراف از حال ــه انح ــا 60 درج ــن ت ــودن ژال ــاقول ب ش
را، بــا دقــت و قابلیــت اعتمــاد بــاال فراهــم می کنــد. ایــن 
برخــاف ســایر   ،IMU از تکنولــوژی  اســتفاده  بــا  گیرنــده 
مگنتومتــری  سنســورهای  تیلــت  از  کــه  گیرنده هایــی 
میدانــی  کالیبراســیون  بــه  نیــاز  می کننــد،  اســتفاده 
ــل از  ــی حاص ــای مغناطیس ــر میدان ه ــت تأثی ــته و تح نداش

نمی گیــرد. قــرار  فرومغناطیــس،  اجســام 

 Lithium-Ion ــای ــوژی باتری ه ــن تکنول ــتفاده از آخری اس
صنعتــی بــا ظرفیــت 6600mAh و 20 ســاعت عملکــرد 
بی وقفــه بــا طراحــی Low Power، دوام و کیفیــت باتــری 

ــد. ــن می کن ــان را تضمی ــول زم در ط
قابلیــت اســتفاده ایــن گیرنــده از باتــری قابــل تعویــض 
عملکــرد  ســاعت   10 و   4500mAh ظرفیــت   بــا  خارجــی 
ــت  ــده آل جه ــده ای ــک گیرن ــه ی ــده را ب ــن گیرن ــه، ای بی وقف

تبدیــل کرده اســت. پروژه هــای طوالنــی مــدت  انجــام 

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 
 RaySurvey بــا دارا بــودن تمامــی قابلیت هــای مــورد نیــاز 
 ،COGO، Stakeout، AutoPoint از  اعــم  نقشــه برداری 
ــی داده،  ــوع ورودی و خروج ــای متن ــتیبانی از فرمت ه پش
 
ً
ابزارهــای برداشــت ماننــد CAD و...، یــک نرم فــزار کامــا
حرفــه ای و در عیــن حــال بســیار ســاده و کاربرپســند اســت 
گیرنــده  قابلیت هــای  تمامــی  از  اســتفاده  امــکان  کــه 
مختلــف  تخصص هــای  در  کاربــران  بــرای  را   RayMax

میســر می ســازد.

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

:GNSS

کانالــه   1760  ،2023 ســری   RayMax Ultimate گیرنــده 
ــی  ــد mosaic-X5 کمپان ــده قدرتمن ــری از پردازن ــا بهره گی ب
در  حتــی  را  بــاال  اطمینــان  قابلیــت  و  دقــت   Septentrio
بــا  گیرنــده  ایــن  می ســازد.  ممکــن  شــرایط  ســخت ترین 

+APME+،IONO  بهره گیــری از تکنولوژی هــای پیشــرفته                                          ،    

قابلیت اعتماد باال تضمین می کند.
AIM+  ،LOCK+ ،RAIM+ســرعت، دقــت و صحت را با


