
Серия LT500

Надежден - Мощен - Конкурентен

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

џ Различни модели, 
осигуряващи от 
сантиметрова со 
субметрова точност

џ Бърз 1 GHz процесор, 512 MB 
RAM, 16 GB памет за 
съхранение

џ Голям 4.3" HD читаем на 
слънчева светлина екран 

џ 3.5G клетъчен модем
џ Жироскоп, лазерен отвес, 

електронен компас и 
акселерометър

џ 1D/2D баркод скенер, RFID 
като опция

Серия мобилни ГНСС компютри LТ500
Професионални решения за геодезия и картиране

LT500H с проследяване на L1/L2 GPS+ГЛОНАСС, B1 BDS и G1 
Galileo

LT500T с проследяване на L1 GPS+ГЛОНАСС+BDS+Galileo

Продуктивни сензори

Винаги на линия

Серията LТ500 представлява здрави, гъвкави ГНСС приемници с три 
нива на точност - от метрова, субметрова до сантиметрова, 
предоставяйки най-икономически ефективносто решение за 
позициониране в областта на геодезията, строителството и ГИС.

Моделът LT500H е предназначен за сантиметрова точност с помощта на 
клетъчния модем, осигуряващ корекции от местна инфраструктурна 
мрежа за работа в режим RTK.

LT500T е създаден за измервания с дециметрова точност, която е 
особено полезна за проекти в областта на утилити, подземната 
инфраструктура и земеустройството.

Продуктивността на потребителя е значително подобрена с вградените 
жироскоп, иновативен лазерен отвес за прецизно центриране над точка, 
електронен компас за определяне на посока, както и акселерометър за 
нивелация. RFID и 1D/2D баркод четецът като опции са от помощ в 
автоматизирането на инвентаризационни задачи.

Вградените стандартен 3.5G клетъчен модем и Wi-Fi осигуряват 
необходимата за RTK корекции свързаност, както и лесен достъп до 
интернет. Наличният Bluetooth позволява комуникация с други 
устройства, като лазерен далекомер или подземен локатор например.



Диференциално решение RTK фиксирано: 1 cm + 1 ppm (< 10 сек.) DGPS: 25 cm
RTK фиксирано: 2 cm + 1 ppm (>5 мин.) 
(опция)

Технически спецификации

Сравнение

Модел
Канали

Спътникови сигнали

Честота на обновяване

Корекции

Изход

Студен старт

Горещ старт
Повторна инициализация

SBAS

Последваща обработка на статични 
измервания

LT500H
120

GPS: L1, L2; ГЛОНАСС: L1, L2; 
BeiDou: B1
1 Hz или по-висока

RTCM2.x/RTCM3.x
RTCA/CMR/CMR+
NMEA 0183

< 50 сек.

< 35 сек.
< 1 сек.

50 cm

Хоризонтална: 5 mm ± 1 ppm
Вертикална: 10 mm ± 1 ppm

LТ500Т
220

GPS: L1; ГЛОНАСС: L1; BeiDou: B1; 
Galileo: E1
1 Hz или по-висока

RTCM2.x/RTCM3.x
CMR/CMR+/sCMRx
NMEA 0183

< 45 сек.

< 30 сек.
< 2 сек.

50 cm; с WAAS корекции: 30 cm

Хоризонтална: 5 mm ± 1 ppm
Вертикална: 10 mm ± 1 ppm

Системна конфигурация
џ Операционна система Windows Embedded Handheld 6.5
џ Процесор 1 GHz
џ Памет

- 512 MB RAM и 16 GB вградена памет за 
съхранение

- Слот за външна SD карта за до 32 GB 
допълнителна памет

џ 5-мегапикселова камера с автофокус

Екран
џ 4.3" читаем на слънчева светлина екран
џ Резолюция: WVGA 480 x 800 пиксела

Комуникации

џ Клетъчен модем

џ Bluetooth: 2.1 +EDR

- UMTS/HSPA+800/850/900/1900/2100 MHz
- EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz

џ Wi-Fi: 802.11 b/g

џ USB 2.0 порт

Физически
џ Размер (ВхШхД): 236 х 97 х 77 mm
џ Тегло: 897 g с акумулатора
џ Температура за работа: от -30 °С до 70 °С
џ Температура за съхранение: от -40 °С до 80 °С
џ Прахо- и водоустойчивост: IР67
џ Удар: издържа падане от 1.2 m върху бетон, MIL-STD-

810G

Електрически
џ Капацитет на литиево-йонния акумулатор: 11.1 V, 2600 

mAh
џ Живот на акумулатора: до 13 часа (автономно ГНСС 

позициониране)
џ Време за зареждане: 4 часа (обичайно)

Сензори

џ Жироскоп

џ Лазерен отвес

џ Електронен компас

џ RFID (опция)

џ 1D и 2D баркод скенер (опция)
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