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سازی و نیاز به کد و هزینه فعال هبود ردیابیقابل  لفهای مختسیگنال ماهوارهتمامی 
 .باشدنمی

 
 پیشرفته جهت رسیدن به دقت در مناطق سخت.های مجهز به الگوریتم 

 :دقت در حالت استاتیک 

 2.5mmمسطحاتی:  -                                            

+ 0.5ppm            - 5رتفاعی: اmm + 1ppm 

  دقت در حالتRTK: 

10mm + 1ppmمسطحاتی:  -                                       

 15mm + 1ppmرتفاعی: ا -            

 هرتز 50تا  1روزرسانی موقعیت: نرخ به 

  سنسور مجهز بهIMU رارقجهت برداشت در مناطق غیر قابل است. 

 رفع ابهام( فازInitializeدر کم ) ۹۹.۹ثانیه با ضریب اطمینان  5تر از 

 .درصد

 دارای کانال آزاد جهت واردکردن فرکانس بصورت دستی. 

 داخلی با پشتیبانی از کارت و مودمسیم درگاه مجهز به

WCDMA/HSDPA و نیز ،.GSM/GPRS/EDGE  

 ( جهت دریافت ،هدی، سمت، سیما ی)شمیم،قابلیت اتصال به شبکه...

 بصورت آنالینتصحیحات 

  مجهز بهLCD 1.5 ینچی با روشنایی باال جهت تنظیمات و مشاهده اMode 

 .های کارکردی

 8 های با قابلیت چندین ماه برداشت مداوم داده داخلیگیگابایت حافظه

 .استاتیک

  مجهز به درگاهOTG ر.تسریع  اده وس جهت تخلیه 

 برای اتصال کنترلر ۴ نسل مجهز به بلوتوث. 

 بصورت سازی فایل استاتیک قابلیت ذخیرهRinex  وDAT. 

 شدن اتصال بین گیرنده قابلیت اتصال اتوماتیک بلوتوث درصورت قطع

 .و کنترلر

 ساعت بصورت مداوم 15آمپر و قابلیت کارکرد میلی 13600دو عدد باتری با توان ه مجهز ب 

 .)تکنولوِژی جدید باتری(

  روی بتنمتری  3مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع. 

 جنس بدنه آلیاژ مقاوم مگنزیوم. 

 :گرادی سانتیدرجه+ 85تا  -4۰ دمای کارکرد. 

 

 

 

- GPS:  L1 C/A, L2E, L2C, L5 

- GLONASS: L1 C/A, L1P, L2 

C/A, L2 P 

- BeiDou: B1, B2, B3 

- Galileo: E1, E5a, E5b  

- SBAS: WAAS, EGNOS, 

MSAS 

 



 : Doogee  کنترلر قدرتمند صنعتی

 اندروید م عاملمجهز به سیست.  

  مجهز بهCPU  قدرتمندMT6762-Octa core 2.0GHz 

  دارای حافظه G3RAM  داخلیظهفو حا G32 میلیون نقطه1سازی با قابلیت ذخیره. 

 400قدرت روشنایی و نمایش در آفتاب با اینچی با  5نمایش لمسی صفحهnit . توان  

  مجهز به سیستمSun redable  با افزایش روشنایی صفحه نمایش ایش در نورمنمشاهده صفحهو. 

 های هز به درگاهجم®Bluetooth Wifi,  وB-USB Type Mini . 

  4.1مجهز به جدیدترین درگاه بلوتوث LE  و پورتUSB-C 

 مگاپیکسلی8 هز به دوربین جم.  

  4مجهز به مودمG های آنالینجهت دریافت تصحیحات سامانه. 

  آمپرمیلی 5200مجهز به باتری. 

 ارای دSlot های مختلفکارتو ساپورت سیم کارتبرای سیم. 

 : رویددبر بستر اند طوبی سریع و قدرتمنافزار تخصصی بسیار نرم
 های قابلیت اتصال به سامانهCORS )... شمیم، هدی، سمت، سیما و(. 

 الینخط و رفرنس سازی نقطه وقابلیت پیاده. 

 زمینه کردن نقشهامکان پس .Google Map 

 های دیگردر قالب زمینه کردن نقشهامکان پس. 

 افزار کاربردی دارای نرمCOGO دسترسامکان برداشت نقاط غیرقابل با. 

 بین گیرنده و  شدن اتصالقابلیت اتصال مجدد و تنظیمات اتوماتیک درصورت قطع

 .کنترلر

 افزار با ظاهری راحت و کاربرپسند با توانایی مناسب جهت انواع برداشتنرم. 

 

 


