
DIVFREKVENČU RADIO 
S990A ir integrēts divfrekvenču UHF radio (410-470 MHz un 
902,4-928 MHz). Katras valsts prasības tiek atbalstītas.

DAUDZSATELĪTU IZSEKOŠANA
Stonex S990A ar 800 kanāliem ir lielisks reāllaika navigācijas ri-
sinājums ar augstu precizitāti. S990A atbalsta visus pasaules 
GNSS signālus (GPS,GLONASS,BEIDOU,GALILEO,QZSS un 
IRNSS).

IMU TEHNOLOĢIJA
Stonex S990A ir aprīkots ar IMU tehnoloģiju, kurai 
nepieciešama ātra inicializācija. Kārts maksimāli pieļaujamais 
slīpums ir 60°.

4G MODEMS
S990A ir aprīkots ar iebūvēto 4G modemu, kas strādā ar visiem 
pasaules signāliem un garantē ātru interneta savienojumu.
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KRĀSU SKĀRIENEKRĀNS
S990A nāk ar ērti lietojamu krāsu skārienekrānu, kas ļauj pārv-
aldīt uztvērēja svarīgākās funkcijas.

S990A
Stonex S990A ir 800 kanālu GNSS uztvērējs, kam raksturīga jauna funkcija, 
kas uzlabo uzmērīšanas veiktspēju. Jaunā IMU sistēma ļauj veikt mērījumus 
slīpumā līdz 60°. IMU raksturīga ātra inicializācija un precīzi mērījumi.

S990AS990A ir aprīkots ar visiem svarīgajiem savienojumiem (Bluetooth, Wi-Fi, UHF 
radio un 4G modems). Iekšējā akumulatora (10,200 mAh) darbības laiks ir 9 
stundas, un to var uzlādēt, izmantojot Type-C kabeli. Krāsu skārienekrāns un 
tīmekļa lietotāja saskarne ir vienkāršs un ātrs veids, kā pilnībā kontrolēt 
uztvērēju.

PateicotiesPateicoties aRTK funkcijai un Atlas® korekcijām, Stonex S990A strādā arī 
īpaši sarežģītās vietās. Atlas® piegādā centimetru precizitātes korekcijas 
datus, izmantojot L joslas satelītus.

S990A 1PPS pieslēgvieta ir izmantojama lietojumprogrammās, kurām 
nepieciešams precīzs sinhronizācijas laiks, lai nodrošinātu vairāku 
instrumentu sadarbību vai arī sistēmas integrāciju, izmantojot precīzu laiku 
un vienādus parametrus.
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S990A ir jauns Stonex GNSS uztvērējs, kas spēj automātiski izvēlēties labāko GNSS signālu kombināciju ar iespēju 
uztvert Atlas® RTK ar L joslas palīdzību. ATLAS ir ekskluzīva PPP tehnoloģija, kas nodrošina precīzas reāllaika pozīcijas 
centimetru līmenī. 

PPP (Precise Point Positioning) ir pozicionēšanās metode, kas novērš GNSS sistēmas kļūdas, lai nodrošinātu augstu 
pozīcijas precizitāti no viena uztvērēja. PPP risinājums ir atkarīgs no GNSS satelītpulksteņa un orbītas korekcijām, ko 
rada globālu etalonstaciju tīkls. Kad korekcijas ir aprēķinātas, tās tiek piegādātas caur satelītu, izmantojot L joslas 
signālu.

Atlas®Atlas® ļauj sasniegt 3 dažādus precizitātes līmeņus atkarībā no nepieciešamā precizitātes veida: Atlas® nodrošina 
precīzu novietojumu centimetru precizitātē visā pasaulē, kas ir ideāli, strādājot visdažādākajos apstākļos.

Atlas® nodrošina precīzu datu radišanulīdz pat 20 minūtēm RTK pārrāvuma gadījumā.

S990A GNSS uztvērējiem kā izvēles funkcija ir jaunā IMU sistēma, kas ļauj 
veikt slīpuma mērījumus (TILT). Pateicoties jaunajai IMU tehnoloģijai, ēku 
stūri, sarežģīti un nepieejami punkti vairs nav problēma.

Stonex S900 ar IMU precīzi veic mērījumus un ātri iegūst punktus - mērīšanas darbu laiku var ietaupīt līdz pat 40%!

Kas ir inerciālā mērisanas vienība (IMU)? 
Inerciālā mērīšanas vienība (Inertial Measurement Unit 
— IMU) ir autonoma sistēma, kas mēra lineāro un leņķis-
ko kustību,

Ko mēra inerciālie sensori?
• Žiroskops mēra lenķisko paātrinājumu 
• Akselerometrs mēra lineāro paātrinājumu  
• Magnetometrs mēra magnētiskā laka stiprumu

Kādas ir S990A ar IMU priekšrocības?
• Ātra inicializācija
• Slīpums lidz pat 60° 
• 2 cm precizitate 30° 
• 5 cm precizitāte 60° 
• Atra un precīza uzmerīšana
• Nav problēmu ar elektromagnētiskajiem traucējumiem• Nav problēmu ar elektromagnētiskajiem traucējumiem

info@a-geo.lv • +371 29 128 257 • www.a-geo.info • Jelgava, Akadēmijas iela 3-1, LV-3001


