
DAUDZSATELĪTU IZSEKOŠANA 
Stonex S700A ar 700 kanāliem ir lielisks reāllaika navigācijas 
risinājums ar augstu precizitāti. Visi GNSS signāli (GPS, 
GLONASS, BEIDOU, GALILEI, QZSS, IRNSS) ir iekļauti. Sākuma 
versijai ir tikai L1 frekvence un pilnajai versijai ir L1, L2 un L3 
frekvences.

TĪMEKĻA LIETOTĀJA SASKARNE
Mainīt, pārvaldīt, pārraudzīt iekārtas iestatījumus un 
lejupielādēt datus, izmantojot dažāda tipa datorus, 
viedtālruņus, planšetdatorus ar Wi-Fi pieslēgumu.

LITIJA AKUMULATORS UN TYPE-C
Augstas ietilpības litija akumulators, kas strādā līdz pat 9 stun-

dām un USB Type-C savienojums.

4G MODEMS 
S700A ir iebūvēts 4G modems, kas darbojas ar visiem pasaules 
signāliem.

DIVAS VERSIJAS
Ir iespējams iegādāties sākuma līmeņa versiju un pēc tam 
jaunināt uz pilno versiju.

Modulāra 
GNSS sistēma

S700A ar pilnās versijas jauninājumu spēj izvēlēties labāko GNSS signālu kombināciju ar iespēju saņemt Atlas® RTK L 
joslu. 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® ir S700A papildinājums, kas ļauj iekārtai sasniegt 3 dažādus precizitātes līmeņus:

• PAMATA, 50cm 95% (30cm RMS)• PAMATA, 50cm 95% (30cm RMS)
• H30, 30cm 95% (15cm RMS)
• H10, 8cm 95% (4cm RMS)

Atlas® nodrošina precīzu pozicionēšanu visā pasaulē un ir ideāli piemērots darbam sarežģītā reljefā. aRTK ir 
novatoriska tehnoloģija, kas pieejama GNSS uztvērējā Stonex S700A - tā turpina radīt precīzas pozīcījas līdz pat 20 
minūtēm, ja uztvērējs zaudē RTK signālu.

S700A
Stonex S700A ir kompakts, augstas veiktspējas GNSS uztvērējs ar vairāku 
satelītu izsekošanu un 700 kanālu GNSS plati. Ir iespēja iegādāties tikai 
sākuma līmeņa versiju L1 GNSS, un jebkurā laikā to var jaunināt uz pilno 
versiju, izmantojot aktivizācijas kodu.
 
S700A atbalsta GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS un IRNSS. S700A pilna S700A atbalsta GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS un IRNSS. S700A pilna 
versija atbalsta arī L joslas korekciju. Unikālā iekšējā antena apvieno GNSS, 
Bluetooth un Wi-Fi integrētos moduļus, lai optimizētu pozicionēšanos un 
palielinātu veiktspēju. Šī tehnoloģija nodrošina specīgāku un tīrāku signāla 
uztveršanu, kas nozīmē vēl nebijušas kvalitātes rezultātus. S700A ir paredzēts 
visas dienas lietošanai mērniecībā un ietver vairākas funkcijas: Linux 
operētājsisistēmu, WEB UI interfeisu, 4G modemu, lielu akumulatora ietilpību, 
Type-C savienojumu un IP67 sertifikātu.Type-C savienojumu un IP67 sertifikātu.

S700A ar pilnās versijas jauninājumu (aRTK funkcija un Atlas® korekcijas) ir 
ideāls risinājums jebkuram mērniecības darbam arī sarežģītā reljefā. 
Pateicoties L joslas satelītu komunikācijai, Atlas® sniedz korekcijas datus 
centimetru precizitātē.
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