
DAUDZSATELĪTU IZSEKOŠANA 
Stonex S850 ar 700 kanāliem ir lielisks augstas precizitātes reāll-
aika navigācijas risinājums. S850A atbalsta visus pasaules 
GNSS signālus (GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS un 
IRNSS. 

IP67

E-BURBULIS (E-BUBBLE)
Stonex S850A ir integrēts E-Bubble, kas automātiski uzmēra 
punktu, kad kārts ir novietota līmenī.

AUGSTAS IETILPĪBAS AKUMULATORS AR 
TYPE-C SAVIENOJUMU
Stonex S850A ir aprīkots ar augstas ietilpības llitija akumulatoru, kas 
ērti uzlādējams, izmantojot Type-C kabeli.

RADIO UN GSM 
Stonex S850A ir integrēts UHF divfrekvenču radio (410-470 MHz 
un 902,4-928 MHz). Iebūvētais 4G GSM modems garantē ātru 
interneta savienojumu.

IZTURĪGS RTK
Ar IP67 sertifikāciju Stonex S850A nodrošina darbību vi-
sdažādākajos apstākļos.

Ar Atlas® un
E-BubbleS850A

Aprīkots ar modernu 700 kanālu GNSS plati un spējīgs atbalstīt vairākus 
satelītus, ieskaitot GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS un IRNSS. Stonex 
S850A GNSS ir ideāls risinājums jebkuram mērniecības lauka darbam. S850A 
ir arī L joslas korekcija.

Uzlabotais uztvērēja dizains nodrošina S850A izcilu signāla izsekošanu un 
noturību pret dažādiem traucējumiem. S850A ir īpaši piemērots darbiem 
sarežģītās teritorijās, jo tas ir ērti pārnēsājams un viegli lietojams.

StonexStonex S850A ir aprīkots ar visiem nepieciešamajiem savienojumiem - tam ir 
integrēta Bluetooth un iekšējā Wi-Fi funkcionaitāte, iebūvēts divfrekvenču 
UHF radio (410-470 MHz un 902,4-928 MHz), kā arī visā pasaulē funkcionējošs 
4G GSM modems.

Stonex S850 integrē E-Bubble funkcionalitāti, kas ļauj, neturot kārti līmenī, 
uzmērīt sarežģītus punktus.

S850A 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® ir abonements S850A, kas 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.

Galvenās iezīmes
• Nav nepieciešama RTK bāzes stacija vai RTK tīkls.

• Korekcijas dati tiek nepaŗtraukti raidīti caur L joslas satelītiem, 

 kas sniedz izcilu savienojumu.

•• RTK pārrāvumi tiek savienoti, lai pozicionēšana vienmēr būtu precīza

• Autonoma tālvadības pozicionēšana centimetru precizitātē

• Pozīcijas precizitāte saglabājas, ja notiek RTK signāla pārrāvums.
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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 30°, 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.
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