
Pentax G3100-R1 GNSS RTK 25 Hz + 2GB +35W
تعدادردیف
1ست رفرنس Pentax G3100R1  ژاپن با مشخصات زیرست رفرنس1)

مشخصات فنی

 ; GPS L1/L2/L2C ; GLONASS L1/L2قابلیت ردیابی 136 کانال :
Galileo(option)/SBAS

تا 25 هرتز (25 مشاهده در ثانیه )نرخ به هنگام رسانی
RAIM تشخیص ماهواره هاي داراي خطاي باال و حذف آنها از محاسبات قابلیت

2 mm + 0.5 ppm : افقی
5 mm + 0.5 ppm : قائم
10 mm + 1 ppm : افقی
20 mm + 1 ppm : قائم

0.5 m :افقی
0.9 m :قائم

مشخصات فیزیکی

دقت در حالت استاتیک

RTK دقت در حالت کینماتیک و

DGPS دقت در حالت
مشخصات فیزیکی

IP67  قدرتمند ،ضد آب و ضد ضربه با استاندارد محافظتی
وزن: 1.4 کیلوگرم

C to +65°C°20-قابلیت کار در محیط در دماي
1گیرنده پنتاکس مدل G3100-R1 با آنتن و رادیوي داخلی گیرنده رفرنس1.1)

بلوتوث
1درگاه سیمکارت

1کارت SD با ظرفیت 2 گیگابایت
  BP07 2باتري
BC05 1شارژر

(406-470MHz)UHF   1آنتن رادیوي داخلی کوتاه
CD 1دفترچه راهنما و

1آداپتور  MT02 (ژالن کوتاه ) 
1کیف حمل و بند حمل دستی

1صفحه آلومینیومی
1رادیو مودم خارجی با توان 35 وات

ملزومات
1کابل تغذیه براي رادیو خارجی2.1)
1کابل دیتا براي اتصال رادیو مودم خارجی به کامپیوتر3.1)
1کابل دیتا براي اتصال رادیو مودم خارجی به گیرنده4.1)
1تریبراك با شاقول اپتیکی به همراه آداپتور تریبراك5.1)
1آنتن رادیو خارجی6.1)
1ژالن نگهدارنده آنتن رادیو خارجی7.1)
1کیت مخصوص نگهدارنده رادیو خارجی روي سه پایه8.1)
1منبع تغذیه براي رادیو مودم خارجی به همراه شارژر9.1)
1سه پایه10.1)



1ست گیرنده سیار  Pentax G3100-R1 با آنتن و رادیو داخلی شامل :ست سیار2)
1گیرنده سیار1.2)

بلوتوث
1درگاه سیمکارت

1کارت SD با ظرفیت 2 گیگابایت
  BP07 2باتري
BC05 1شارژر

(406-470MHz)UHF   1آنتن رادیوي داخلی کوتاه
(406-470MHz)UHF  1آنتن رادیوي داخلی بلند

CD 1دفترچه راهنما و
1آداپتور  MT02 (ژالن کوتاه ) 
1کیف حمل و بند حمل دستی

FieldGenus1نرم افزار کنترولر2.2)
1کنترل از راه دور مدل PS535Eسخت افزار کنترلر3.2)

داراي صفحه نمایش لمسی
Windows CE سیستم عامل

USB 1 کابل
2قلم

1نگهدارنده کنترل از راه دور (براکت)4.2)
1بند حمل دستی5.2)
1ژالن کربنی6.2)
شارژر کنترولر7.2)
2نرم افزار پس پردازش قوي بدون نیاز به قفل سخت افزارينرم افزار*3)
1کابل تغذیه براي اتصال گیرنده به منبع تغذیه خارجیسایر ملزومات4) 1کابل تغذیه براي اتصال گیرنده به منبع تغذیه خارجیسایر ملزومات4)
به همراه 2 روز آموزش رایگانآموزش 5)

*براي پردازش داده هاي هر گیرنده (رفرنس-سیار) نیاز به یک الیسنس نرم افزار است. 
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توضیحات


