
 

 N5 مدل  کامناو هوشمند جی پی اس مولتی فرکانس

میباشد این دستگاه براساس  0202در سال  Sino gnss  محصول جدید کارخانه N5 جی پی اس مولتی فرکانس هوشمند کامناو مدل

 .و با توجه به نیاز بازار هدف جهت مناطق فوق چالشی طراحی و تولید گردیده است GNSS آخرین تکنولوژی صنعت

N5 حاصل نبوغ و پیشتازی کارخانه کامناو در صنعت GNSS میباشد این گیرنده مجهز به جدیدترین برد کارخانه مدل K823  میباشد 

  

 کانال از تمام سیستم های تعیین موقعیت 0011قابلیت ردیابی و پردازش 

افزایش می باشد و افزایش تعداد کانال امریست از آنجا که تعداد ماهواره و همچنین منظومه های تعیین موقعیت به تدریج در حال 

 دقت شافزای طبع به و مشاهدات تعداد لذا با افزایش تعداد کانال، افزایش ظرفیت گیرندگی ماهواره ای دستگاه ،  ضروری و حیاتی

ه به نوع منظومه آن توج با ای ماهواره  از آنجاییكه هر  محقق شده است K823 برد از استفاده با داپ پی کاهش همچنین و صحت و

 تعداد مختلفی از کانال های دستگاه را اشغال خواهد کرد لذا

با توجه به گلوبال شدن منظومه بیدو در سال جاری میالدی و 

جهانی شدن منظومه ی گالیله در سال آینده میالدی و همچنین 

 هندوستان و ژاپن کشور موقعیت تعیین های منظومه  راه اندازی

یار نزدیك که سبب افرایش تعداد ماهواره ها در در آینده ای بس

فضا خواهد شد لذا تعداد کانال بیشتر در گیرنده های مولتی 

کانال (که جدیدترین نسل بردهای  ٠٠١١)مجهز به  K823 با افتخار کمپانی کامنو چین با تولید برد  فرکانس امریست تردید ناپذیر

 . یافته استتعیین موقعیت ماهواره ایست به این مهم دست 

 

 

 

درجه ) مصون از میدان مغناطیسی ( جدیدترین محصول  IMU 60  با ماژول   N5 جی پی اس مولتی فرکانس هوشمند کامناو مدل

 .میباشد SINO GNSS کارخانه

 پیشرفته با امكان مشاهد تنظیمات OLED صفحه نمایش مجهز به 

میدهد تا کاربر از فیکس بودن گیرنده  پیشرفته با قابلیت مشاهده و تنظیم این امکان را OLED صفحه نمایش

 .ایستگاهی خود مطمئن باشد و بتواند برخی از تنظیمات را از طریق این صفحه نمایش انجام دهد

   N5 نو آوری به همراه فن آوری هوشمندانه جی پی اس مولتی فرکانس هوشمند کامناو مدل
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در این گیرنده باعث میشود در بیس الین های طوالنی ثبات دقتی و عملکرد صحیح حفظ شود و  TM Quantumnv استفاده از تکنولوژی

 .همچنین تداخالت رادیویی و پارازیتی را رفع نماید

 IMU كنولوژی نسل جدید تیلت سنسور مبتنی برت

 

و مصون از  IMU درجه با ماژول 02این دستگاه ، تکنولوژی تیلت سنسور  یکی از جدیدترین تکنولوژی های مورد استفاده در

 .میدان مغناطیسی و همچنین بدون نیاز به کالیبراسیون میباشد

 که مواردی رسای و درخت زیر ، ها کنج بلند، های دیوار نطیر نقاطی  این تکنولوژی کمک می کند بدون نیاز به تراز گرفتن تا

 ون وجود ندارد،ژال گرفتن تراز امکان

کامناو امکان  N5 درجه ( بکار رفته در جی پی اس نقشه برداری 02تکنولوژی تیلت سنسور )تصحیح زاویه تا  : سنسور تیلت

درجه را داده و سرعت عملیات برداشت را افزایش  02قرائت نقاط بدون نیاز به قائم نگه داشتن ژالون روی نقطه به کاربر تا 

الکترونیکی حبابی بصورت آنالین وضعیت تراز ژالون را روی صفحه نمایش کنترلر نشان داده و میزان میدهد .همچنین تراز 

مصون از نداشته  ) IMU سنسور تیلت تکنولوژی درجه تصحیح میکند .با استفاده از  02خطای ناشی از انحراف ژالون را تا 

 باشد امکان بهتر شدن وضعیت دید با انحراف ژالون ایجاد میشود

ت و سرعت باال)مصون از میدان مغناطیسی ( درجه با دق 01امكان برداشت نقاط با استفاده از تكنولوژی تیلت سنسور دقیق تا زاویه 

 .مناسب جهت مناطق چالشی

 N5 مدل  کامناو هوشمند وزن کم همراه با ساختار مستحكم جی پی اس مولتی فرکانس

 .اشاره کردساختار بدنه در یزیم آلومینیوم مناستفاده از  و  میتوان به وزن کم گیرنده جدید کامناو یایی از مزا

این امكان را فراهم نموده تا ارتباط بین گیرنده  N5 در گیرنده PDL میلی آمپر ٠١١١بهره گیری از رادیو داخلی  : رادیو داخلی

. همچنین استفاده از پروتكل های رایج در کیلومتر بدون کوچكترین اخالل برقرار باشد  ۵تا فاصله  Rover و متحرک Base ثابت

 در جهان را میسر کرده است GNSS با اکثر گیرنده های  N5 رتباط گیرندهجی پی اس های موجود در بازار توانایی ا

)در  CORS امكان برقراری ارتباط به سامانه های TD-LTE 5G داخلی به کمك ماژول قدرتمند جی اس ام : داخلی  5Gماژول 

د( با نهایت سرعت فراهم شده است . حال حاضر سامانه شمیم اداره ثبت اسناد و امالک در ایران قوی ترین پوشش را در کشور دار

موبایل توانایی آنتن دهی فوق العاده ای در شرایطی که موبایل آنتن  GPRS_GSM برابر نسبت به مودول 5این ماژول با قدرت 

 . ندارد ارایه میدهد
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 Survey Master نرم افزار ارتباطی اندروید

 .ب بدون محدویت بر انواع موبایل و تبلت اندرویدی را دارا میباشدمیباشد که قابلیت نص Android این نرم افزار مبتنی بر

  .این نرم افزار فوق العاده حرفه ای با محیطی کاربر پسند یكی از مطمئن ترین گزینه ها برای کارهای مورد نظر شماست

تعددی جهت برداشت ، بصورت تخصصی برای حرفه نقشه برداری زمینی طراحی شده و آپشن های م survey master نرم افزار

بعدی ، برداشت اتوماتیك بر حسب جابه جایی و زمان و همچنین نرم  ۳پیاده سازی نقاط ، طراحی و پیاده سازی مسیر ، طراحی مسیر 

تعبیه شده است .  Survey master ژئوپوز افزار نرم در …و  COGO , ARC , REFERENCE LINE افزار های تخصصی نظیر

ی بسیار ساده و کاربر پسند نرم افزار محبوبیت این اپلیكیشن را دو چندان کرده است ! قابلیت سخنگوی نرم همچنین محیط کاربر

افزار بصورت صوتی و پیغام های راهنمای گام به گام شما را در تمام بخش های نرم افزار راهنمایی کرده و بصورت ماهیانه بصورت 

 اتوماتیك آپگرید و بروز میشود 

نرم  ام بخش هایعالوه بر تمام این موارد ، شرکت ایران توتال بعنوان نمایندگی رسمی برند اقدام به تهیه ویدئوهای آموزشی از تم

هزار دانلود  ٠١١١١کرده و در دسترس کاربران محترم قرار داده است . نرم افزار سوروی مستر با بیش از  survey master افزار

در صدر لیست محبوب ترین نرم افزار گیرنده جی پی اس نقشه برداری برای موبایل های اندرویدی در  ۵ستاره از  ۵.۵و دریافت 

 . پلی قرار دارد اپلیكیشن گوگل

 N5 مدل  کامناو هوشمند امكانات کم نظیر جی پی اس مولتی فرکانس جی پی اس مولتی فرکانس

 کانال از تمامی سیستم های تعیین موقعیت 1200 قابلیت ردیابی و پردازش 

 ,GPS L1/L2/L5, BeiDou B1/B2/B3, GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5a/E5b, SBAS, QZSS پشتیبانی از ماهواره های

IRNSS 

 BeiDou Global Signal B1C, B2a دریافت تمامی سیگنالهای ماهواره

 WIFI/UHF/5G Module مجهز به مودم پیشرفته سلوالر چند هسته ای

 درجه IMU  60 بر مبتنی الكترونیكی تراز و تكنولوژی تیلت سنسور 

 پیشرفته با امكان مشاهد تنظیمات OLED صفحه نمایش مجهز به

  میلی آمپر 6800 دو عدد باتری قابل تعویض با ظرفیت

 اختصاصی و در نتیجه دقت و صحت باالتر تصحیحات دریافتی CORS ایجاد ایستگاه مجازی VRS مجهز به تكنولوژی

 کیلومتر )شعاع( در حالت بیس و روور ۶ ات با توان پوشش تاو ٠ داخلی با توان UHF مجهز به رادیو مودوم

 TD-LTE 5G مجهز به تكنولوژی کوانتوم و ماژول قدرتمند

 … فیكس سریع و دقیق در شبكه شمیم [ هدی [ سمت و



 طراحی شده مخصوص مناطق سخت و چالشی

 آمریكا Atmel مجهز به پردازنده قدرتمند

 PPP and L-Band پشتیبانی از

 Support Long Baseline E-RTK انی از بیس الین های طویلپشتیب

 طراحی یكپارچه با ساختار مقاوم آلومینیوم منیزیم

  

 قابلیت استثنایی و طراحی فشرده و یكپارچه میباشد یك گیرنده هوشمند با N5 جی پی اس مولتی فرکانس کامناو

را  L-Band این گیرنده قابلیت ردیابی تمام سیستم های تعیین موقعیت را که در حال حاضر برنامه ریزی شده اند، و همچنین ظرفیت

 .درا میباشد

 یك رابط کاربری اندرویدی با محیط کاربرپسند و حرفه ای میباشد، SURVEY MASTER نرم افزار رایگان حرفه ای اندرویدی

 .این نرم افزار قدرتمند تمامی نیازهای نقشه برداران حرفه ای و مبتدی را پاسخگو خواهد بود

 میباشد SINO GNSS کارخانه GNSS حاصل سالها تجربه و تخصص صنعت N5  جی پی اس سه فرکانسه هوشمند کامناو مدل

، قابلیت کارکرد و فیكس شدن  GNSS و استفاده از جدیدترین تكنولوژی صنعت K823 این گیرنده با توجه به بهره جستن از برد

 .سریع با صحت اطالعاتی باال، در مناطق چالشی شهری و مناطق جنگلی با پوشش گیاهی سخت را دارا میباشد

مناسبترین 5LTE -G مخابراتی ماژولهای تكنولوژی از نوع جدیدترین از استفاده  به لطفN5 ComNav  جی پی اس مولتی فرکانس

 .میباشد …گزینه جهت استفاده در سامانه های کورس از جمله : شمیم ، سمت ، هدی ، سیما و 

 .را با دقت و زمان مناسب دارا میباشد E این دستگاه قابلیت دریافت تصحیحات با اینترنت

 ،  میباشد PPK از دیگر قابلیت منحصر به فرد این گیرنده استفاده از تكنولوژی

 .ر را انجام دادسانتی مت ٠بدون استفاده از اینترنت و شبكه شمیم ، برداشت زمینی با دقت  با استفاده از این تكنولوژی میتوان

 .بلیت استفاده هوشمند همزمان از دو باتری را دارا میباشدقا  N5 مولتی فرکانس کامناو جی پی اس

 .همچنین میتوان در عین کار بدون نیاز به خاموش شدن دستگاه ، اقدام به تعویض باتری نمود

 .کرد استفاده دستگاه از ساعت 02 تا وقفه بدون میتوان  آمپر میلی 0011 ظرفیت با جدید نسل های باتری  به لطف

 کامال ضد آب ، ضد گرد و غبار و قابلیت سقوط از ارتفاع دو متری IP68  ای استاندارد محافظتیاین دستگاه دار
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 کنترلر R550 

 MIL_STD 810 و نظامی IP68 داردهای حفاظت جهانیمستحكم با استان R550 مدل کامناو اندروید  کنترلر نسل جدید   

G  قابلیت دریافت و پردازش ماهواره های معرفی و به بازار جهانی عرضه شد . این دستگاه 0101در سال 

 GNSS: GPS+GLONASS+BDS  جهت کنترل گیرنده هایرا دارا میباشد از این کنترلر میتوان GNSS  و سازگاری کامل

باشد و از می 0.0ورژن  Android با نرم افزار نقشه برداری سوروی مستر سفارشی سازی شده است . سیستم عامل کنترلر

با قابلیت  میلی آمپر  0111اینچی ضد تابش نور آفتاب بهره میگیرد .طول عمر باالی باتری با ظرفیت  5مایش صفحه ن

،  2Gمگاپیكسلی ، بهره گیری از ارتباطات  01دوربین مجهز به ، کارت دو سیمپشتبانی از  ،ساعت مداوم  02کارکرد تا 

Bluetooth و WiFi  گیگابایتی ، سنسور های 0، رام NFC , Gyroscope , compass , barometer , Light sensor 

, G_sensor  گرمی این محصول از 501و وزن R500  یك کنترلر صنعتی قابل استفاده در محیط های پر چالش ساخته

 است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دقت دستگاه

RTK Horizontal accuracy: ۸ mm + 1 ppm 

Satellite tracking: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, L-Band 

Signal tracking Channels: 803 channels 

RTK Vertical accuracy: 15 mm + 1 ppm 

Initialization time: less than 10 s 

Post Processing Vertical accuracy: 5 mm + 1 ppm 

Post Processing Horizontal accuracy: 2.5 mm + 1 ppm 
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