
R G B

DAUDZSATELĪTU IZSEKOŠANA
Stonex S980 ar 555 kanāliem ir lielisks reāllaika navigācijas ri-
sinājums ar augstu precizitāti. S980 atbalsta visus pasaules 
GNSS signālus (GPS,GLONASS,BEIDOU,GALILEO,QZSS un 
IRNSS).

KRĀSAS SKĀRIENEKRĀNS
S980 ir aprīkots ar ērtu krāsas skārienekrānu, kas ļauj eŗti pārv-
aldīt vissvarīgākās funkcijas.

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

ĀRĒJA GNSS ANTENA
S980 var savienot ar ārējo GNSS antenu un no RTK uztvērēja 
to pārveidot par CORS.

S980
Stonex S980 GNSS uztvērējs izseko visus pašreizējos satelītus (GPS, GLONASS, 
BEIDOU, GALILEO, QZSS un IRNSS).

4G GSM modems garantē ātru interneta savienojumu, Bluetooth un Wi-Fi 
moduļi vienmēr nodrošina stabilu datu plūsmu uz kontrolieri. Šis funkcijas 
apvienojumā ar integrēto 2-5V radio padara S980 par perfektu bāzes 
stacijas uztvērēju.
  Skārienekrāns un ārējā antena padara S980 par īpaši efektīvu uztvērēju 
jebkura veida darbiem.

S980 ir aprīkots ar E-bubble un izvēles IMU tehnoloģiju, kas ātri inicializējama 
un atbalsta slīpumu līdz 60°.

S980S980 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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AKUMULATORS 13.600mAh | TYPE-C SAV.

BLUETOOTH | WI-FI | 4G | GNSS ANTENA 

ĀRĒJA RADIOANTENA

RADIO 5W 

KRĀSU SKĀRIENEKRANS

Stonex S850A integre E-Bubble, kas ļauj uzmērīt sarežģītus punktus pat tad, ja kārts 
nav izlīdzināta. Punkta pareizo koordinātu var aprēķinat, mērot no trim dažādām 
pozīcijām. Punktus iespejams uzmērīt or kārts slipumu Iīdz 30°, pat sarežgītā reljefā 
un magnētisko lauku klātbūtnē. 

2-5W RADIO
S980 uztverējam ir integrēts 2-5W UHF radio ar 410-470 MHz frek-
venci. Uztvērējs ir aprīkots ar ārējo radioantenu.

S980 GNSS uztvērējiem kā izvēles funkcija ir jaunā IMU sistēma, kas ļauj veikt slīpu-
ma mērījumus (TILT). Pateicoties jaunajai IMU tehnoloģijai, ēku stūri, sarežģīti un ne-
pieejami punkti vairs nav problēma.

Kādas ir S980 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

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