SPECIFIKÁCIÓK
Egyidőben követett műholdjelek
Műholdjel kezelés

L‐Band
GNSS jellemzők
Helymegahtározás pontossága
DGNSS pozíció
Statikus GNSS mérés
Valós‐idejű kinematikus (RTK) mérés
Trimble RTX
RTK incializáció ideje
Felhasználói kezelőfelület
Operációs rendszer
Gombok
Jelző LED‐ek
Webes kezelőfelület
Hang alapú tájékoztatórendszer
Hardver jellemzők
Méret
Súly
Anyag
Működési hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Levegő páratartalom
Víz/Porállóság
Ütés és rezgés ellenállás
Tápellátás
Akkumulátor
Akkumulátor alkalmazásai
Akkumulátor üzemidő
Kommunikáció
I/O csatlakozás
Vezeték nélküli modem
Frekvencia Tartomány
Kommunikációs protokollok
GSM mobil hálózat
Duál Bluetooth modul
NFC Kommunikáció
Külső Eszközök
WIFI
Szabvány
WIFI Hotspot (hozzáférési pont)
WIFI adatkapcsolat
Adattárolás / Adatátvitel
Adattárolás
Adatátvitel
Adatformátum
Inerciális érzékelő rendszer
Dőlésérzékelő
Elektronikus libella
Hőmérő

336 csatorna, 220 csatorna (választható modell)
BDS B1,B2,B3
GPS L1C/A,L1C,L2C,L2E,L5
GLONASS L1C/A,L1P,L2C/A,L2P,L3
SBAS L1C/A,L5 (csak L5 jelet támogató műholdak)
GaliIeo GIOVE‐A,GIOVE‐B,E1,E5A,E5B, AltBOC
QZSS,WAAS,MSAS,EGNOS,GAGAN
Trimble RTX
Pozíció számítás gyakorisága:1Hz ~ 50Hz
Inicializáció ideje: < 10mp
Inicializáció megbízhatósága: > 99.99%

GALAXY G1

Plus

— Innovatív GNSS RTK —

Vízszintesen: ±0,25m + 1ppm
Függőlegesen: ±0,50m + 1ppm
SBAS pozíció pontossága: tipikusan < 2m CEP
Vízszintesen: ±3mm + 0,1ppm
Függőlegesen: ±3,5mm + 0,4ppm
Vízszintesen: ±8mm + 1ppm
Függőlegesen: ±15mm + 1ppm
Vízszintesen: 4‐10cm (5‐30perc)
Függőlegesen: 8‐20cm (5‐30perc)
2~8mp
Linux
Kétgombos működtetés
5 jelző LED
A vevő szabadon konfigurálható és ellenőrizhető, a Wi‐Fi és USB kapcsolaton elérhető webes kezelőfelülettel.
iVoice intelligens hangjelzés ismerteti a műszer állapotát és segíti annak kezelését.
Felhasználó által beállítható támogatott nyelvek: angol, kínai, koreai, orosz, portugál, spanyol, török
135mm(Átmérő) x 125mm(Magasság)
1,28kg
Magnézium‐alumínium ötvözetű burkolat
‐45°C ~+65°C
‐55°C ~ +85°C
100% Nem‐lecsapódó
IP68 szabvány, 3m mélységben 30percen túl nem ázik be.
IP68 szabvány, teljesen védett porfúvás ellen
2 méteres rúdról betonra ejtésnek ellenál; Rezgés ellenállási szabvány: MIL‐STD‐810G, 514.6
9‐25V Egyenáram, túlfeszültség védelemmel
Újratölthető, kivehető Lítium‐ion akkumulátor, 7.4V 3400mAh / darab; 4‐akkumulátoros tápcsomag (választható)
Egy vagy két akkumulátorral is működtethető, akkumulátoros árbócadapter támogatása
Egy akkumulátor: >7óra (statikus üzemmód), >5óra (beépített URH bázis üzemmód), >6óra (róver üzemmód)
5‐tűs LEMO külső tápellátás csatlakozó + RS232, 7‐tűs külső USB csatlakozás(OTG) + Ethernet
1 rádióantenna csatlakozó, SIM‐kártya foglalat
Beépített rádió, állítható 1W/2W/3W teljesítmény, tipikus üzemeltetési távolság akár 8km is lehet
Rádió és internet átjátszó (állítható)
410‐470MHz
TrimTalk450s, TrimMark3, PCC EOT, SOUTH
WCDMA/CDMA2000/TDD‐LTE/FDD‐LTE 4G hálózati modem, visszafelé kompatibilis 3G GPRS/EDGE kapcsolattal
BLEBluetooth 4.0 szabvány, Android, iOS mobiltelefonokkal támogatott kapcsolat
Bluetooth 2.1 + EDR szabvány
Rövid hatótávú (10cm‐nél rövidebb) automatikus párosítás vevő és adatgyűjtő között
(adatgyűjtő egység NFC modullal kell rendelkezzen)
Választható külső GPRS/EDGE kettős üzemmódú kommunikációs modul, állítható;
segítségével külső WLAN kártyához kapcsolódhat
802.11 b/g szabvány
A WIFI hotspot (hozzáférési pont) üzemmódban, bármilyen mobil eszközzel csatlakozhat és hozzáférhet a belső
webfelülethez, ahol a vevő beállításait ellenőrizheti vagy módosíthatja
Adatkapcsolatként a vevő fogadni és továbbsugározni képes a differenciális adatokat WIFI segítségével
8GB SSD belső tárhely
Támogatja külső USB adattár használatát és az automatikus tárhely frissítést
Választható rögzítési gyakoriság, legfeljebb 50Hz‐es nyersadat gyűjtés
USB adatátvitel, FTP/HTTP alapú adatletöltés
Differenciális adatformátum: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2
GPS kimenő adat formátum: NMEA 0183, PJK sík koordináták, Bináris kód, Trimble GSOF
Támogatott hálózati RTK modell: VRS, FKP, MAC, teljes körűen támogatja az NTRIP protokollt
Beépített dőlésérzékelő, koordináták automatikus korrekciója a GPS árbóc dőlésszögének
és dőlés iránynak megfelelően.
Adatgyűjtőn futó szoftver megjeleníti az elektronikus libellát, így folyamatosan ellenőrizhető az árbóc helyzete
Beépített hőmérő szenzorok, intelligens hőmérséklet szabályzó technológiával, ami valós‐időben ellenőrzini és
állítani képes a vevő hőmérsékletét
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Cím: 1135 Budapest, Frangepán u. 84./B, HUNGARY
Tel.: +36-1 336-3041/3042
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Az egyre gyorsabb ütemben fejlődő felhő (Internet, Mobilnet, IoT) technológiák
mindinkább a földmérés és térképezés szerves részévé válnak, korábban nem látott
mértékű megújulást és átalakulást indítva el ezzel a geodéziai eszközök piacán.
E korszak küszöbén a SOUTH az elsők között nyit új, "PLUSZ!" fejezetet nagy
pontosságú, 4G képes vevőivel: Új Galaxy G1 Plus

Adatkapcsolat

FŐ JELLEMZŐK

Beépített, digitális rádió
A SOUTH saját fejlesztésű digitális rádió egysége támogatja a fő rádió protokollokat:
Trimtalk450S, TrimMark3, PCC EOT, és SOUTH. 410MHz‐470MHz adóteljesítmény
tartományban.
Rádió átjátszó: A róver egység tovább sugározza a belső rádió segítségével a többi
rover számára az URH‐n fogadott differenciális jeleket.
Internet átjásztó: A róver egység tovább sugározza a belső rádió segítségével a többi
rover számára az Internet kapcsolaton fogadott hálózati differenciális jeleket.

Intelligens felület
Linux Operációs Rendszer
A beépített, új generációs Linux operációs rendszernek köszönhetően megnövekedett a
vevő RTK teljesítménye és a vele végzett munka hatékonysága. A hatékonyabb működés
kulcsa a vevő egyedi központi számító egysége, ami egyszerre akár több parancsot is teljesít,
így a vevő hamarabb indul el és gyorsabban reagál valós időben. A rendszer stabilitásának
növelésével tehát már hosszabb, megszakítás nélküli munkavégzést is elbír a vevő.

Beépített hálózati modem

Webes kezelőfelület

Hagyományos 4G modem, ami támogatja a WCDMA/CDMA2000/TDD‐LTE/FDD‐LTE
4G hálózati konfigurációkat és visszafelé is kompatibilis a 3G GPRS/EDGE megoldásokkal.
Az okos PPP tárcsázási technológiának köszönhetően automatikusan képes tárcsázni,
így a G1 PLUS folyamatos online kapcsolatot biztosít a terepi felmérés közben.

A beépített webes kezelőfelület mind WiFi mind USB kapcsolaton elérhető. A felhasználók
ezen a beépített felületen keresztül könnyedén figyelemmel kísérhetik a vevő állapotát,
vagy módosíthatják a vevő beállításait.

Vezeték nélküli adat kommunikáció

Intelligens technológia

Wi‐Fi

Adattárolás

Az új Wi‐Fi modul segítségével nem csak az internetre kapcsolódhat a felhasználó, hanem
hot‐spot üzemmódban, bármilyen okos eszközzel a vevőre kapcsolódva konfigurálhatja
a vevő beállításait is.

Beépített 8GB SSD és külső USB tárhely támogatása.
STH, RINEX nyersadatok tárolása, akár 50Hz‐es rögzítési sebességgel.
Automatikus adattárhely frissítés. Ha nincs elég hely, a friss adat automatikusan felülírja
a legrégebbi adatokat.
USB meghajtó (Disk‐On‐key), könnyedén másolhatja adatait egy külső Pendrive‐ra.

Bluetooth
Az okos eszközök csatlakozását a duál Bluetooth v4.0 modul támogatja, ami visszamenő‐
legesen is kompatibilis maradt a Bluetooth v2.1 szabványú eszközökkel. A BT v4.0 modulnak
köszönhetően nemcsak a munkaterület hatósugara növekedett meg, az adatkapcsolat is
megbízhatóbbá vált.

Dupla akkumulátor

NFC

Az Új Galaxy G1 Plus kialakításának köszönhetően két akkumulátor is elfér a vevőben;
jelentősen növelve így az egy feltöltéssel eltölthető terepi munkaidő hosszát.

Egy egyszerű mozdulattal párosíthat eszközöket a vevőhöz, így a kapcsolódás is gyorsabb és
kényelmesebb.

iVoice
Az iVoice intelligens hangjelzésekkel kaphat információt a vevő állapotáról és
működéséről, több nyelven.
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Okos, külső tápellátás árbócba rejtve
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Dőlés kompenzátor

Elektronikus libella

Magnézim ötvözetű
burkolat

Teljes védelmet
biztosító kivitel

A külső tápellátást biztosító GPS ábócadapter 10 órányi plusz energia ellátást képes
biztosítani a vevőnek. Az árbócadapteren ellenőrizhető a telepek aktuális töltöttsége.

rádió
átjátszó

Internet
átjátszó

