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• 220-канален мултисъзвезден 

приемник 

• 128 × 64 dpi читаем на 

слънчева светлина LCD панел 

• 3.75G мрежов модем 

• Вграден приемо-предавателен 

UHF 

• Вградени Bluetooth и WiFi 

комуникации 

• Препращане на RTK данни 

• Двойни, сменяеми без 
изключване батерии 

• 32 GB вътрешна памет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приемникът i80 представлява технологичен 
връх в продуктивността на терена, 
проследявайки всички ГНСС съзвездия: GPS, 
ГЛОНАСС, Galileo, BDS, QZSS и SBAS. 
 
 
i80 e най-интелигентният ГНСС приемник на 

пазара със своите двойни, сменяеми без 

изключване батерии, позволяващи 

непрекъснат работен процес. Вградените 

3.75G клетъчен модем, приемо-предавателен 

UHF модул, електронна либела, Bluetooth и 

WiFi комуникации осигуряват гладко решение 

за терена. LCD екрана с висока резолюция 

също така използва нов метод, с който 

геодезистите да следят етапите на своята 

работа. Всички тези характеристики са 

интегрирани в малък, но здрав корпус, 

позволяващ максимално продуктивен работен 

ден. 
 
 
CHC продължава да гради своята репутация на 

надеждност. i80 е конструиран от магнезиев 

корпус с двойно капсуловано ъплътнение, 

защитени конектори и усилени среяу вибрации 

вътрешни части. Това допълва неговата 

изключителна издръжливост на терена с клас на 

защита IP67, устойчивост на падане от двуметров 

щок върху бетон и в условия на силни вибрации. 



Технически характеристики 
ГНСС характеристики 
• 220 channels with all in view simultaneously tracked 

satellite signals 

– GPS: L1C/A, 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)
 

• Мрежова 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% 

• Кинематична в реално време (RTK): 

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

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

– Време за инициализация: < 5 сек. 

– Надеждност на инициализация: > 99.9% 

• Кинематична с последваща обработка (PPK): 

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

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

• Прецизна статична: 

– Хоризонтална: 2.5 mm + 0.1 ppm ср. кв. гр. 

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

• SBAS: 0.5 m ср. кв. гр. 

 
Хардуер 
• Размер (В × Ш): 14 cm × 12.4 cm 

• Тегло: 1.02 kg, 1.22 kg с батериите 

• Външни условия: 

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

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

• Влажност: 100% кондензация 

• Прахо- и водоустойчивост: IP67 

• Удар и вибрации: падане от 2 mвърху бетон 

• LCD: 128 x 64 dpi читаем на слънчева светлина с 

бутони за функция/потвърждение 

• Сензор за наклон: 

– Електронна либела 

– Компенсатор за наклона(2)
 

 
Сертификации и калибрации 
• FCC Part 15 (class  B Device), FCC Part 22, 24, 90; CE Mark; 

C-Tick; Bluetooth EPL; IGS & NGS Antenna 

Calibration; MIL-STD-810G, Method 514.7 

 
 

Комуникации и запис на данни 
• Сериен порт: 2 x 7-пинов LEMO (външно 

захранване, USB изтегляне и качване на данни, 

RS-232) 

• Мрежов модем: вътрешен 3.75G модем 

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

– WCDMA 850/900/1700/1900/2100 

– EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 

• Bluetooth®: вградена многорежимна система, 

съвместима с Android, Windows Mobile настолна 

операционна система Windows 

• Wi-Fi: 802.11 b/g/n, access point mode 

• UHF радио(3): защитен женски TNC 

– Стандартно вътрешно приемо-предавателно: 410 MHz до 
470 MHz 

Мощност на излъчване: 0.5 W до 2 W 

Протокол: CHC, Trimble, Pacific Обхват: 5 

km при оптимални условия 

– FCC сертифицирано вътрешно приемо-предавателно: 
403 MHz до 473 MHz 

Мощност на излъчване: 0.1 W до 1 W 

Протоколи: Trimble, Satel, Pacific Crest 

Range: 5 km при оптимални условия 

• Протоколи: 

– CMR, CMR+, SCMRX вход и изход 

– RTCM 2.x, RTCM 3.x вход и изход 

– NMEA 0183 изход 

– HCN, HRC и RINEX статични формати 

– NTRIP Client, NTRIP Caster 

• Съхранение на данни 

– 32 GB високоскоростна памет 

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

• Капацитет на литиево-йонния 
акумулатор: 2 × 3400 mAh, 7.4 V 

• Време за работа(4): 

– RTK UHF базов приемник: до 6 часа 

– RTK подвижен приемник: до 9 часа 

– Статичен: до 10 часа 

• Външно захранване: 12 V DC до 36 V DC 

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

многопътност на сигналите, спътникова геометрия и атмосферни условия. 

Необходими са поне 5 спътника, както и следване на установените ГНСС 

практики. (2) Точността на компенсатора на наклона се различава в зависимост 

от външните условия и електромагнитното замърсяване. (3) UHF е опция и 

одобренията за типа UHF се различават в различните държави. (4) Времето за 

работа зависи от температурата. 

 
Характеристиките подлежат на промяна без предупреждение. 
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