
Технически характеристики 

Канали 

GPS 

ГЛОНАСС 

Galileo 

BeiDou 

SBAS 

L-Band(1)

Кинематична в 
реално време 
(RTK) 

Статични с 
последваща 
обработка 

Статични с 
последваща 
обаботка 
(дълги 
наблюдения) 

ГНСС характеристики 

624 

L1C/A, L2C, L2E, L5 

L1C/A, L2C/A, L3 CDMA(2)

E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6(2)

B1, B2, B3(1)

WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, IRNSS and 

QZSS 

Trimble RTXTM

ГНСС точности(3)

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

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

Време за инициализация: < 8 сек. 

Надеждност на инициализация: > 99.9% 

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

Вертикална: 5 mm + 0.5 ppm ср. кв.гр. 

Хоризонтална: 3 mm + 0.1 ppm ср. кв.гр. 

Вертикална: 3.5 mm + 0.4 ppm ср. кв.гр. 

Портове 

Комуникации и запис на 
данни 

1 x 7-пинов LEMO порт (външно 

захранване, RS-232) 

1 x 10-пинов LEMO порт (външно 

захранване, RS-232) 

1 x USB 2.0 порт (изтегляне/качване на 

данни през USB) 

1 x LAN прт 

– HTTP, TCP/IP, UDP, FTP, NTRIP Caster,

NTRIP сървър, NTRIP клиент 

– Непрекъснато разпространение на поток

от множество данни 

– Поддръжка на прокси сървър и

рутираща таблица 

– Поддръжка на захранване през етернет

(PoE) 

1 x DB9 порт 

2 x ГНСС антенен порт 

1 x слот за SIM карта 

Корекционни формати: CMR, CMR+, 

SMRX, RTCM2.x, RTCM3.x, RTD 

P5E-Net 

Размер (В × Ш × Д) 

Тегло 

Външни условия 

Влажност 

200 mm × 150 mm × 69 mm 

2.24 kg с акумулатора 

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

Температура за съхранение: -45°C до +80°C 

100% кондензация 

Протоколи

Вътрешен запис 

на данни и 

позиция 

Външно 

съхраннеие 

Bluetooth®

Наблюдения: RT17, RT27, BINEX, BINARY, 
RTCM 3.x, RINEX2.x, RINEX3.x  
Вход/изход на позиция/състояние: NMEA 
0183 V2.30 и V4.0 изход 
Мет. сензор 

Изходна честота до 50 Hz, капацитет 

на съхранение 32 GB 

До 1 TB 

Вътрешна интегрирана многорежимна 

система, съвместима с Android,  Windows 

Mobile и настолните операционни 

системи Windows 

ГНСС инфраструктура 

Прахо- и 
водоустойчивост  

Удар и вибрации 

Сертификация 

Консумация 

Вътрешен 
акумулатор 
Капацитет 

Време за работа
(4)

Външно 
захранване 

Падане от 1 m върху бетон 

FCC; CE 

Електричество 

5.2 W (в зависимост от 
потребителските настройки) 

17,000 mAh, 7.4 V 

До 20 часа (в зависимост от 
потребителските настройки) 

9 V DC до 36 V прав ток 

Wi-Fi 

Мрежов модем 

(вътрешно 
интегриран 

4G модем) 

UHF радио 

802.11 b/g/n,  access point mode 

LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2,

B5, B8 

EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz 

Стандартно вътрешно приемо- 

предавателно: 410 MHz to 470 MHz 

Мощност на излъчване: 0.5 W до 2 W 

Протокол: CHC, Trimble, Pacific Crest 

Обхват: 5 km при оптимални условия 

Сертификации и калибрации 

FCC Part 15 (class B Device), FCC Part 22, 24, 90; CE Mark; C-Tick; (1) Налично с бъдещо обновяване на фърмуера..

*Характеристиките подлежат на промяна

без предупреждение.

MIL-STD-810G, Method  514.7 (2) Няма публичен ГЛОНАСС L3 CDMA или Galileo E6 ICD. Текущите възможности на приемниците
е в зависимост от наличната публично информация. 
(3) Точността и надеждността зависят от условия като многопътност, спътникова геометрия 

и атмосферни условия. Необходими са поне 5 спътника, както и следване на установените

ГНСС практики. 

(4) Времето за работа зависи от температурата.

© 2018  Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Всички права запазени. Световната 
марка Bluetooth® и името са притежание на Bluetooth SIG, Inc. CHC и логото CHC са 
търговски марки на Shanghai Huace Navigation Technology Limited. Всички оставанили 
търговски марки са притежание на съответните собственици. 
– Revison May. 2018 

Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.

IP67 

Хардуер 

http://www.chcnav.com/


Хардуерно описание Съставни технологии 

P5E-Net 
Първокласен 

референтен 

приемник 

Интелигентен и стабилен, мултифункционалният ГНСС 

референтен приемник P5E-Net гарантира изключително 

представяне при всякакви условия. С интегрираната Linux 

система, 624 канала за мултисъзвездно проследяване, 

включително L-Band сигнал, както и значителното място за 

съхранение и капацитет на акумулатора, използването на 

P5E-Net е безопасно и лесно. 

624 канала за мултисъзвездно 

проследяване 

С 624 канала, P5E-Net е проектиран за 

едновременно проследяване на спътниковите 

сигнали от GPS/ГЛОНАС/Galileo/BeiDou/SBAS, 

включително L-Band, за получаването на прецизни 

координати. 

L-Band PPP1
 

Съвместим с  L-Band и  RTX,  P5E-Net може да 

бъде не само базова станция, но и идеален 

подвижен применик в отдалечените райони, където 

клетката на мобилния оператор или ГНСС базата са 

трудно достъпни. 

Wi-Fi 

 OEM Board  

 Bluetooth  

 Светодиодни индикатори 

 Бутони 

 LCD екран  

 Mini-USB порт 

 Слот за 4G SIM карта 

Множество възможности 

за електрозахранване

Двата входа за външно захранване, както и опцията през етернет, 

правят P5E-Net идеалния приемник за каквото и да е 

развитие на базова ГНСС станция. Увеличеният 

капацитет на акумулатора с понижената консумация 

осигуряват до 20 часа продължителност на 

работата. 

Интелигентност и надеждност 

Могат да бъдат активирани имейл аларма и 

автоматично повторно свързване през 

самодиагностика и мониторинг на състоянието на 

приемника. Прилагане на множество 

потребителски нива, ограничения на уеб 

интерфейса и HTTP криптиране срещу 

неоторизиран достъп. Вградената защитна стена, 

порт и MAC филтриране предоставят 

допълнителни нива на сигурност. 

Приложения 

Интелигентно управление на данни 

Циклично съхранение, опция за компресиран 

формат на данни и до 8 независими сесии на запис, 

с които да се осигури ефикасно използване на 

паметта. Достъпът до данните може да бъде през 

уеб интерфейс, вграден  FTP сървър или 

конфигурирани за разпространение към 

отдалечени FTP сайтове. 

Значително и стабилно съхранение 

С 32GB вътрешна памет за съхранение и до 1TB 

външна, P5E-Net осигурява значително като обем и 

стабилно пространство за запис на данни в редица 

формати, и предоставя решение за непрекъснато 

съхранение в продължение на 15 години. 

     UHF антенен порт 

4G антенен порт 

Порт за дебъгване 

Порт за външна ГНСС антена 

Порт за захранване на часовника 

RJ45 жак 

Порт за електрозахранване и 

разпространение на данни 

PPS 

Референтният ГНСС приемник P5E-Net осигурява усъвършенствано решение за редица 
предизвикателни дейности, сред които наземна мрежа за подпомагане на ГНСС, мониторинг на 
деформации, атмосферни изследвания, сеизмични проучвания, прецизно земеделие, контрол на 
машини, навигация на превозни средства и кораби, и т.н. 

P5E-Net 
ГНСС инфраструктура 


