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• Най-съвременно мрежово  
  роувър решение 

• 3.75G клетъчен модем 

• Цградени Bluetooth и 

WiFi комуникации 

• Приемник с 220 канала за 

множество спътникови 

съзвездия 

• 32 GB вътрешна памет                            ГНСС приемникът M6 е най-съвременно 

мрежово решение, създадено за работа в RTK 

режим. 
 
 

Оборудван с мощна ГНСС платка, M6 

изпълнява проследяване на спътници и 

позициониране от най-високо ниво. С GPS, 

ГЛОНАСС, Galileo и BDS, М6 работи 

безпроблемно навсякъде по света. 
 
 

Отделните модули спомагат за най-

професиоанлното и удобно решение в мрежов RTK 

режим. Bluetooth и WiFi позволяват лесен и бърз 

достъп за настройки или изтегляне на данни на 

терена дори през личния смартфон. Вграденият 

мрежов 3.75G модем дава възможност за ползване 

не само на стандартните NTRIP корекции, но също 

и на CHC APIS метод като традиционния RTK с 

един базов и един подвижен приемник за места без 

NTRIP покритие. 

 

Съвместим със софтуерите за събиране на данни 

на терен за операционна система Android, М6 е 

най-добрият избор за ГНСС приемник на 

бъдещето, предлагащ повече възможности сега и 

занапред. 
 

 
        



Tехнически характеристики 
 

ГНСС характеристики 
• 220 канала за едновременно проследяване на 

сигналите от всички видими спътници 

– GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 
– ГЛОНАСС: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 

– Galileo: E1, E5A, E5B 

– BDS: B1, B2 

– SBAS: L1C/A, L5 (QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN) 
 

ГНСС точност (1)
 

• Мрежов RTK: 

– Хоризонтална: 8 mm + 0.5 ppm ср. кв. гр. 

– Вертикална: 15 mm + 0.5 ppm ср. кв. гр. 

– Време за инициализация: < 10 сек. 

– Надеждност на инициализация: > 99.9% 

• Кинематични измервания в реално време (RTK): 

– Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS 

– Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS 

– Initialization Time: < 5 s 

– Initialization Reliability: > 99.9% 

• Кинематични с последваща обработка (PPK): 

– Хоризонтална: 8 mm + 1 ppm ср. кв. гр. 

– Вертикална: 15 mm + 1 ppm ср. кв. гр. 

• Високоточни статични: 

– Хоризонтална: 2.5 mm + 0.5 ppm ср. кв. гр. 

– Вертикална: 3.5 mm + 0.5 ppm ср. кв. гр. 

• SBAS: 0.5 m ср. кв. гр. 
 

Хардуер 
• Размер (В х Ш): 83 mm × 127 mm 

• Тегло: 0.93 kg  

   1.04 kg с акумулатора 

• Въшни условия 

– Температура за работа: -40°C до  +65  °C 

– Температура за съхранение: -40°C до +85°C 

• Влажност: 100% кондензация 

• Прахо- и водоустойивост: IP67 

• Удар и вибрации: Падане от 2 m върху бетон, 

MIL-STD-810G, Метод 514.7 

• Сензор за наклон: 

– Електронна либела 

– Компенсатор на наклона2)
 

Комуникации и запис на данни 
• Мрежов модем: вграден 3.75G модем 

– HSPA+ 21 Mbps (изтегляне), 5.76 Mbps (зареждане) 

– WCDMA 850/900/1700/1900/2100 

– EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 

• WiFi: 802.11 b/g/n, access point mode 

• Bluetooth®: вгардена мултирежимна система, 

съвместима с Android, Windows Mobile и настолна 

операционна система Windows 

• Серийни: 2 x 7-пинов LEMO порт (външно 

захранване, изтегляне и качване на данни през USB,  

USB, RS-232) 

• Външно захранване: 12 V DC до 
36 V DC 

 
Електричество 
• Разход на енергия: 3.2 W (в зависимост от 
потребителските настройки) 

• Капацитет на литиево-йонния 
акумулатор: 3400 mAh, 7.4 V 

• Време за работа(3): до 6 часа в мрежов RTK 
режим 

• Външно захранване: 12 V DC до 
36 V DC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Характеристиките за точност и надеждност могат да бъдат повлияни от 

фактори като многопътност на сигналите, спътникова геометрия и 

атмосферни условия. Необходими са минимум 5 и следване на 

установените ГНСС практики. (2) Точността на компенсатора на наклона 

зависи от работната среда и електромагнитното замърсяване. (3) Времето за 

работа зависи от температурата. 

 
Характеристиките подлежат на промяна без предупреждение. 
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