
 
 

 

 

 

 

 

 

 ویژگی های کلیدی دستگاه :   

  T300مدل  ComNavمولتی فرکانس   GNSSگیرنده 

 

 با فناوری پیشررررفت   GNSSکانال فول  496دارای 

Quantum™ ماهواره با ترکیباتی  66ک  قابلیت ردیابی

کمک  ™Quantumفناوری  را دارد. منحصرررر ب  فرد
ک  گیرنده  های طوالنی و T300میکند  در بیس الین 

تداخالت رادیویی  ، فعالیت های غیر معمول یونسرریری

پارازیتی را رفع کرده و بات   و  بل ث قا قت و عملکرد  د

 داشت  باشد. Singelو   RTKاطمینان را در حالت 

این سررتلالل منموم  ای در اسرریسررتح منحصررر ب  فرد 

را با  BeiDou یماهواره ها T300 دسررتگاه باعش شررده

ستح سی ستگی ب   صر ب  فرد و بدون واب  ترکیبی منح

GPS  ردیابی کند. پای  و اسررراا کارکرد این گیرنده

ستح سی شش  بوده BeiDou روی  صورت عدم پو و در 

با کمال دقت عملکرد مطمئن خود  GPS ماهواره های

 .را ادام  خواهد داد

  جهت قرائت دقیق نلاط با ژالن Tilt surveyتکنولوژی

RTK  ب  تراز گرفتن ژالن ، این تکنولوژی یاز  بدون ن

کمک می کند تا نلاطی نمیر کنار دیوارهای بلند ، کنج 

 نیستند ها ماهواره را دید در ک  …ها ، زیر درخت و 

سب دقت با شت منا  از انحراف زاوی  حداکثر.)شوند بردا

 (باشدمی  درج  ۳۰ عمود خط
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 Sino GNSSرد ـه فـنحصر بـحصول مـم

 

 BOARD  GNSS OEM K708ماژول گیرنده

گیرنده مولتی فرکانس با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های 

ساختاری پیشرفت  و یکپارچ  با پردازنده بسیار ،  همیسیر آمریکا 

 ماهواره ب  صورت همزمان 66 یقابلیت ردیاب، ®Atmel   قدرتمند

سریع  و دقیق ترینآنالیز دقیق فرکانس های ارسالی  با وداشت   را

 میگذارد. کاربر در اختیار RTKسیستح تعیین موقعیت را درترین 

سیستح اندازه گیری "با تکنولوژی  آنیدریافت پردازش تصحیحات 

R-Track  "  و همچنین دسترسی و ردیابی ماهواره های ارتیاع

، این ماژول را بسیار  " همبستگی چندگان " پایین با تکنولوژی 

قدرتمند تر از رقبای خود در محیط های پرچالش همانند نواحی 

شهری و پوششس جنگلی کرده و عملکردی مطمئن و دقت پایدار 

 را برای کاربر ب  همراه دارد.
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  مشخصات فنی دیتا کنترلر:

با قابلیت  SINO GNSSدیتا کنترلر های سررروم  نسرررل

 GPS+GLONASS+Beidou  کانال از 32دریافت

ستی گیرنده یک خود ک  بدون نیاز ب   بوده و GPS/GIS د

 با سانتی متر۲۵را با دقت GIS ن برداشت اتصال رسیور میتوا

 ARM® Cortex™A8 پردازشگر حرف  ای.داد انجام آن

 داخلی حافم  گیگابایت 4، یک گیگا هرتز با سررررعت پردازش

هت عات سرررازی ذخیره ج مل اطال ئت کا و RTK  های قرا

 رم ، گیگابایت ۳۲تا  Micro SD پشتیبانی از کارت حافم 

DDR512 اینچی ۳٫۷، صررریحرر  نمررایش مگررابررایتی 

TFT  رنگی و لمسرری بزرب ب  همراه کیبرد آلیا نومریک کامل

با ت  شررررده  مامی ، سرررراخ ندار ن تا -MIL-STD اسررر

برای ملاومت باال در برابر IP67  واسررتاندارد ملاومتی 810
درصدی ، ارتباط با رسیور  ۱۰۰اد ، ارتعاش و رطوبت حرارت زی

تا  ند  با برد بل باط ۱۰۰از طریق بلوتوث  ب  ارت  متر ، مجهز 

WIFI مودم سرررلولی ،GSM WWAN 3G   با قدرت

 Mountpointپردازش فوق العاده باال جهت بهره گیری از 

دوربین ،  مجهز ب  قطب نما ، شیب سنج ،Corsهای سیستح 

 ۳۲۰۰، باطری داخلی  LED مگاپیکسرررلی با فلش ۵اچ دی 

 عامل سرریسررتح ،  سرراعت کار مداوم ۱۰با قابلیت  میلی آمپری

 .مایکروسافت ۶٫۵ نسخ  موبایل ویندوز

سلوالر ست  ای  با اتکا ب  GPRS/GSM مودم  فن آوری چند ه

شتیبانی کامل از سلولی ا ب  این امکان ر LTE . 4G . ZTE  و پ

ستح RTK وجود می آورد ک  عملیات سی  در متد های مختلف 

CORS   من جمل  VRS . FKP . MAX  تمام سهولت با …و 
ت تلویتی اکسررترنال در این مودم وفیی  تلوی آنتن. شررود انجام

در مناطلی ک  زیر سررراخت ، دیتاهای دریافتی از سررریح کارت 

  بوجود ندارد را داشت  و قادر است  جی 3مناسبی برای دیتای 

ستگاه صورت اتوماتیک ده ک  ارسال کنن   BTS نزدیک ترین ای

 .می باشد را شناسایی و تصحیحات را از آن دریافت کند جی 3

  : مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
The maximum RTK position output rate is 50Hz and raw data output is100Hz 

 : Web Serverرویس س

 T300گیرنده در ماژول  Web Serverسرویس انحصاری 

شود  ستگاه باعش می صورت Base ک  ای صحیحات همزمان ب   ت

RTK  را ب  گیرندهRove  ب  صررورت اسررتاتیک و ارسررال کرده

 را دریافت و ب  صرررورت آنالین ب  دفتر کار دیتاهای پس پردازش

 ند.جهت پردازش ارسال کشرکت 

گیگابایتی در این گیرنده قابلیت ذخیره سرررازی  8حافم  داخلی 
تمامی فرمت های ارسررالی را ب  صررورت طوالنی مدت در گیرنده 

رداشررت اسررتاتیک میتوان از داشررت  و حتی پس از اتمام عملیات ب

 جهت ارسال آنالین ب  دفتر کار استیاده نمود. Cloudسرویس 

 : ComNavامکانات منحصر به فرد 

مجری سرررامان  تعیین  ب  عنوان طراح و ComNav کمپانی

پیشررتاز در طراحی و توسررع  گیرنده  چین و BeiDouموقعیت 

خود را با امکاناتی منحصر ب  فرد  T300محصول  GNSSهای 
 :شامل موارد زیر طراحی و توسع  داده است

 ComNav’s  Advanced QuantumTM Algorithm 
 ComNav Compass Receiver Utility software 

 DP-Filter Smooth Function 

 Support long baseline E-RTK 

 : اطالعات تماس

ئرومراتریکتوسرعر  تجرارت ژ  

 در ایرانComNav نمایندگی رسمی محصوالت 
  شرکت مهندسی ایران توتال

 سرررلماا ،، باالتر از میدان فاطمی ، میدان  آباد، یوسرررف تهران 

  چهار و پنج، واحد جنب بانک پارسیان ، پالک بیست و شش 
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