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ДЖОБЕН ГНСС+IMU ПРИЕМНИК
БЕЗ АНАЛОГ
С i73 отпадат препятствията за създаване на портативен ГНСС приемник без да се жерват високите му 
технически характеристики. Предлагайки най-добрата в класа си технология за приемане на сигнали от 
всички системи, уредът следи спътници в дори в крайно неблагоприятни условия, позволявайки ГНСС 
позиционирането отвъд обичайните ограничения. В i73 са приложени последни иновации като компактен 
инерциален модул за автоматично компенсиране на наклона на щока. Свързан с RTK мрежа с помощта на 
мобилния софтуер CHCNAV LandStar, или в комбинация с базов ГНСС приемник, i73 е високо продуктивно 
средство за измерване и трасиране във всякакви видове геодезически и строителни приложения.

ДЖОБЕН ГНСС-IMU ПРИЕМНИК БЕЗ 
АНАЛОГ
Изключително здрав за да работи дори в 
най-тежки условия
Изработен от магнезиеви сплави, i73 е един 
от най-леките в класа си приемници - с 
батерия тежи само 0.73 kg. Така, с близо 
40% по-лек от обичайното, i73 е удобен за 
работа, а умората от носенето му е по-
малка. Събраните в него като на длан 
технологични решения осигуряват 
максимална производителност на ГНСС 
измерванията.  

НАЙ-ДОБРО В КЛАСА СЛЕДЕНЕ НА 
СИГНАЛИ
С 624-те си приемателни канала следи 
перфектно спътниците от всички системи
Съвременната 624-канална ГНСС 
технология позволява следенето на 
спътници от GPS, GLONASS, Galileo и 
BeiDou, вкл. най-новите сигнали B3, с 
което се гарантира стабилно качество на 
данните по всяко време. С i73 се 
разширяват възможностите за измервания 
със сантиметрова точност, издигайки 
ефективността им до неочаквано високи 
равнища. 

ИНТЕНЗИВНА РАБОТА БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
С батерия за 15 часа работа с пълни сили
Вградената интелигентна Li-ion батерия с 
висок капацитет осигурява до 15 часа 
работа на терена. Целодневни проекти 
може да се изпълняват с лекота, без 
притеснения, че токът ще свърши.  

Батерията се зарежда удобно през вградения 
USB-C порт, използвайки стандартни 
адаптери за смартфони или външни банки за 
енергия.

СИЛАТА НА ГНСС+IMU RTK 
ТЕХНОЛОГИЯТА
Измервания навсякъде с вградения 
напълно автоматичен инерциален сензор
С i73 може да се компенсират наклони на 
щока до 45°, елиминирайки по този начин 
неудобствата, свързани с измерванията 
на точки с ограничена видимост или 
достъп. Така работата с i73 става по-
сигурна – ефективността се увеличава до 
20% при измерване и до 30% – при 
трасиране, а отпадането на 
необходимостта от прецизно отвесиране 
на щока я опростява значително.

ГНСС ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПО 
ЖЕЛАНИЯ ОТ ВАС НАЧИН
Многофункционален ГНСС приемник, 
отговарящ на изискванията Ви  днес и утре 
Приемникът  i73  е  създаден за  да  
бъде перфектият  уред за  Вашата 
работа.  Без  проблеми се  свързва с  
всеки контролер или смартфон с  
операционна система Андроид,  с  
инсталиран софтуер за  събиране на  
данни Landstar .  Когато се  работи със  
собствена базова станция,  i73  може 
лесно да се  превключи в  режим UHF 
за  използване на вградения 
радиомодем.  
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ТЕХНОЛОГИЯ 
IMU-RTK
С НОВИ 
ИЗМЕРЕНИЯ

С ГНСС RTK –
ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ



СПЕЦИФИКАЦИИ

Брой канали 624 Wi-Fi 802.11 b/g/n, режим Access Point

GPS L1, L2, L5 Bluetooth BT4.1

GLONASS L1, L2 Други NFC

Galileo E1, E5a, E5b 1 x USB тип C порт (изтегляне на данни,

BeiDou B1, B2, B3 Портове зареждане, актуализация на фърмуера)

SBAS L1 1 x UHF антенен порт (женски TNC)

QZSS L1, L2, L5 Вграден приемник, 430 - 470 MHz 

UHF радиомодем Протоколи: CHC, Transparent, TT450

Хоризонтална 8 mm+1 ppm Скорост: 9600 / 19200 bps

Вертикална 15 mm+1 ppm RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR вход/изход

Време за инициализация < 10 s Формати на данните HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02

Надеждност на инициализацията > 99.9 % NMEA 0183 изход

Хоризонтална 3 mm+1 ppm Памет за данни 8 GB вътрешна памет

Вертикална 5 mm+1 ppm

Хоризонтална 2.5 mm+0.5 ppm Консумация 4 W (зависи от потребителските настройки)

Вертикална 5 mm+0.5 ppm Li-Ion батерия Вградена, несменяема, 6800 mAh, 7.4 V

Хоризонтална 0.4 m Работа с вътрешна Подвижен RTK 12 часа

Вертикална 0.8 m батерия (4) Статичен 15 часа

Хоризонтална 1 m

Вертикална 1.5 m

Честота на позициониране 1, 5 и 10 Hz

Студен старт: < 45 s

Топъл старт: < 30 s *Всочки спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

Повторно приемане на сигнали: < 2 s

Размери Д х Ш х В 119 mm x 119 mm x 85 mm

Тегло 0.73 kg

За работа От -40 до +65о C

За съхранение От -40 до +85о C

Влажност 100 % кондензация

Защита от прах и влага IP67

Временно потапяне на дълбочина до 1 m

Удар Издържа падане от 2 m с щок

Преден панел 4 LED
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ГНСС приемник (1) Комуникации

Точност (2)

Електрически характеристики

Хардуер

(1) Съвместим, но зависим от достъпа до интерфейсните контролни документи на BDS и дефиницията на комерсиалните услуги

на Galileo. BDS B3 и Galileo E6 се осигуряват чрез бъдещ ъпгрейд на фърмуера.  (2) Точността и надеждността са определени на 

открито небе, без многопътност, оптимална ГНСС геометрия и атмосферни условия. Наблюдават се поне 5 спътника при

спазване на препоръчаните общи практики. (3) Типични наблюдавани стойности. (4) Издържливостта на батериите зависи от 

работната температура.

FCC част 15 (устройство клас B), FCC част 22, 24, 90; CE марка; NGS калибровка на 

антената

www.chcnav.com www.terralang.eu

RTK (кинематично 

позициониране в реално 

време)

PPK (кинематично с 

последваща обработка)

Статично позициониране с 

последваща обработка

Кодово диференциално 

позициониране

Автономно позициониране

Срок за получаване на първи 

резултати (3)

RTK с компенсация на наклона
Допълнителна хоризонтална грешка заради 

наклона на щока 10 mm + 0.7 mm/ о наклон

Сертификация

Температура

Защита от проникване

Сензор за наклон

Инерциален сензор за компенсация на наклона 

на щока, без калибровка. Защитен от магнитни 

смущения
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