
E-BUBBLE + IMU
E-Bubble iespējo automātisku punkta uzmērīšanu, kad kārts ir 
līmenī. IMU tehnoloģijai ir nepieciešama īslaicīga inicializācija.

VIEDIE AKUMULATORI
Divi viedie akumulatori nodrošina līdz pat 12 stundām ilgu 
darbības laiku. Uzlādes līmenis tiek uzrādīts kontrolierī vai tieši 
uz akumulatora LED indikatoriem.

DAUDZSATELĪTU IZSEKOŠANA 
Stonex S900 ar 555 kanāliem ir lielisks reāllaika navigācijas ri-
sinājums ar augstu precizitāti. S900 atbalsta visus pasaules 
GNSS signālus (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS un 
IRNSS).

DIVFREKVENČU RADIO
S900 ir integrēts divfrekvenču UHF radio (410-470 MHz un 
902,4-928 MHz). Katras valsts prasības tiek atbalstītas.

S900
S900 ir Stonex GNSS uztvērēju nepārtrauktas attīstības rezultāts. Viegls un 
moderns dizains apvienots ar pilnībā integrētu daudzkomunikāciju izvēli - 
Augstas precizitātes daudzsatelītu antena, jaudīgs UHF divfrekvenču radio 
un GSM 4G modems.

StonexStonex S900 integrētais GNSS uztvērējs izseko visus pasaules signālus (GPS, 
GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS, IRNSS), un caur atjaunināmo 
programmaparatūru piedāvā iespēju saņemt jauninājumus ar jaunākajām 
funkcijām.

S900 ir iespējams ievietot 2 viedos akumulatorus, kas nodrošina 12 darbības 
stundas bez apstāšanās. Lai pārvaldītu uztvērēja iestatījumus un 
lejupielādētu datus, ir pieejamamtīmekļa lietotāja saskarne.

S900S900 ir aprīkots ar E-Bubble funkcionalitāti un izvēles IMU tehnoloģiju. Ātra 
inicializācija, slīpums līdz 60° un punkta pareizās koordinātas viena klikšķa 
attālumā.

Stonex S850A integrē E-Bubble, kas ļauj uzmērīt sarežģītus punktus pat tad, ja kārts 
nav izlīdzināta. Punkta pareizo koordinātu var aprēķināt, mērot no trim dažādām 
pozīcijām. Punktus iespējams uzmērīt ar kārts slīpumu līdz 60°, pat sarežģītā reljefā 
un magnētisko lauku klātbūtnē.

Turklāt instrumenta līmeni var apskatīt lietojumprogrammā, neuztraucoties par 
kārts burbuļa pārbaudi. Šīs tehnoloģijas iespaidā, punktu iegūšana kļūst ārkārtīgi 
ātra.

60°

S900 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.

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

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

Kādas ir S900 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

Stonex S900 ar IMU precīzi veic mērījumus un ātri iegūst punktus - lauku darba laiku var ietaupīt līdz pat 40%!
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4G MODEMS 
S900 ir aprīkots ar 4G modemu, kas strādā ar visiem pasaules 
signāliem, un garantē ātru interneta savienojumu.

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


