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•	 Ashtech	Patentli	Z-BLADE	Sinyal	İşleme	Teknolojisi,
•	 Herhangi	Bir	GNSS	Kombinasyonunda	Çalışabilme,	
•	 	Çoklu	Uydu	Sistemi	(GPS	+	GLONASS	+	GALILEO)
•	 	Sinyallerin	Zayıf	Olduğu	Şehiriçi,	Vadi	ve	Ormanlarda	
Çalışabilen	Tek	Çözüm	

•	 	Dahili	GPRS	(3.5G)		ve	UHF	(opsiyonel)	Radyo	Modem,
•	 	RTK	Sabit/Gezici,	CORS	(VRS,	FKP,	MAC),	Statik,	PPK	
Ölçü	Modları,

•	 	Bağımsız	Kullanılabilen	DGPS	Özellikli	Veya	Standart	
Arazi	Şartlarına	Dayanıklı	Kontrol	Ünitesi	Seçenekleri,

•	 	Yüksek	Güvenilirlik,	Tüm	Gün	Batarya,	Su	Geçirmez	Kasa,
•	 	Üretici	Olma	Avantajı,	Ar-Ge,	25	Yıldır	Süren	Destek,	
Amerikan	Firma	ve	Türkiye’de	Güçlü	Temsilci	(GEOMATİCS)

25 yıllık deneyimin ve 200’ ün üzerindeki patentli teknolojinin ulaştığı son 
nokta. ProMark 800 yeni GNSS board’ u ve yeni Ashtech Z-BLADE™ 
teknolojisi ile bir ilke imza atarak GPS uydularına bağımlılığı ortadan 
kaldırdı. Böylece herhangi bir GNSS kombinasyonunda çalışabilme, 
her farklı uydu sisteminden bağımsız çözüm üretebilme mümkün hale 
gelmiştir. Özellikle vadi, şehiriçi ve ormanlık sahalarda 3 GPS+2 GLO, 
2 GPS+3 GLO, 5 GLO, 2 GPS+2 GLO+2 GALILEO ile çalışabilen tek 
cihazdır. Galileo test uydu sinyallerini ekranda mevcut versiyonda bile 
gösterebilen ender üründür. 

ProMark800 TUSAGA Aktif (FKP, VRS, MAC) ile tam uyumlu olup en 
üst düzey performans alabileceğinizden emin olabilirsiniz. Ayrıca PPK 
ölçümleri yapabilir, RTK ölçümlerinde opsiyonel UHF radyo ile Sabit 
veya Gezici olabilir, aynı zamanda Statik data toplayabilir. Dahili GPRS 
(3.5G) ile kendi emsalleri arasında UHF radyo modem olmadan da RTK 
ölçümleri yapılabilir. Sabit istasyon olarak kullanılabilir, deformasyon, 
depremsellik ve jeodezik amaçlı kullanılabilen yüksek hassasiyetli bir 
GNSS alıcısıdır. 

Sağlam ve kablosuz tasarımı ile hassas GNSS konumlama sağlayan 
son derece güçlü, verimli ve güvenilir bir RTK/Statik ölçüm çözümüdür. 
Yeni Ashtech Z-BLADE™ teknolojisi ile mevcut sinyallerin hepsi en üst 
düzeyde ve kayıpsız olarak kullanılıp hızlı ve istikrarlı bir RTK pozisyonu 
sunar. Gelecekteki GNSS uydu sistemleri için de hazırdır.

ProMark 800, GNSS Board, GNSS anten, OLED bilgi ekranı, GPRS, 
radyo modem (opsiyonel), batarya ve Bluetooh bütünleşik olup arazide 
maksimum taşınabilirlik ve esneklik sağlar. DGPS özellikli kontrol ünitesi 
(MobileMapper 100) veya MobileMapper 10 kontrol ünitesi ile Spectra 
Precision’ ın ultra dayanıklı Ranger3XC ve Nomad900XC kontrol üniteleri 
seçim olarak kullanılabilir. Yeni FAST Survey ve kapsamlı Spectra 
Precision Survey Pro arazi yazılım alternatifleri ile  birlikte, çoklu frekans 
ve çözüm sağlar. Arazi yazılımları ile tek noktadan ED50 veya lokal harita 
sistemlerinde çalışmak mümkündür. Alım ve aplikasyon yapmak, alan 
ve hacim hesabı yapmak, nokta, çizgi ve alan verisi toplamak, öznitelik 
bilgileri girmek vb. birçok CAD/GIS özelliklere sahiptir. Yol modülü Survey 
Pro yazılımında standart olup, Fast Survey de opsiyoneldir.
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Geomatics Harita Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.

GNSS Teknik Özellikler
powered by

GNSS Özellikleri
• 120 GNSS Kanal (Çoklu uydu sinyalleri izleme)
GPS L1 C/A, L1/L2 P-kod, L2C, L5, 
GPS L1/L2/L5 Tam dalga boyu taşıyıcı
GLONASS L1 C/A, L2 C/A, L1/L2 Tam dalga  

boyu taşıyıcı
GALILEO E1 ve E5 (GIOVE-A/GIOVE-B test  

uyduları dahil)
SBAS: Kod ve taşıyıcı (WAAS/EGNOS/

MSAS)
• Yüksek GNSS performansı için yeni Z-BLADE 

teknolojisi
İzleme ve İşlem sürecinde GNSS 

uydularından tamamen bağımsızdır,
Kod ve faz ölçümlerinde tamamen 

bağımsızdır,
GNSS sinyal alımlarında hızlı sinyal 

algılamasına sahiptir,
Gelişmiş multi-path çözümleri (En uygun 

olan yolu seçer),
• 20 Hz’e kadar gerçek-zamanlı ham data ve 

konum çıktısı.
• ATOM (Ashtech Optimize Mesaj), RTCM 2.3, 

RTCM 3.1, CMR, CMR+, DBEN, LRK data 
formatları destekler.

• NMEA 0183 mesaj çıktısı.
• RTK Ağ: VRS, FKP, MAC.
• RTK köprüsü: Tek bir şifre ve abonelik ile 

Ağ’dan düzeltme alan cihaz diğer cihazlara bu 
yayını gönderir.

RTK Çözüm Süresi
• GPRS sinyali zayıf ise, opsiyonel dahili radyo-

modem ile ölçüme devam edilebilir. 
• 20 km’ye kadar menzil sağlar (Radyo Modem)
• 60 km’ye kadar menzil sağlar (GPRS Modem)
• 99.9% güvenilirlik.
• 2 sn’de ölçüme başlama zamanı. 
Ölçü Modları
• RTK Sabit/Gezici (UHF)
• RTK Sabit/Gezici (GPRS/3.5G)
• RTK Ağ Gezicisi (CORS): VRS, FKP, MAC

• Post-Proses Statik, Kinematik…
Hassasiyetler (İyi Koşullarda)
Statik, Hızlı Statik
• Yatay :   5 mm + 0.5 ppm
• Düşey : 10 mm + 0.5 ppm
Uzun sureli Statik
• Yatay : 3 mm + 0.5 ppm
• Düşey : 6 mm + 0.5 ppm
Kinematik 
• Yatay : 10 mm + 1 ppm
• Düşey : 20 mm + 1 ppm
Gerçek Zamanlı Kinematik Konumlama 
• Yatay : 10 mm + 1 ppm
• Düşey : 20 mm + 1 ppm
Real-Time  DGPS Konumlama 
• Yatay : 25 cm + 1 ppm 
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
• Yatay : < 50 cm
Güç Özellikleri
• Li-Ion batarya, 5200 mAh
• Batarya ömrü: 8saat
• 6-28 VDC harici güç
Fiziksel Özellikler
• Alıcı Boyut : 22.8x18.8x8.4 cm
• Alıcı Ağırlık : 1.4 Kg
• OLED ekran ve 3 ayrı tuş
Çevresel Özellikler
• Çalışma Sıcaklığı   : -30° ile +55°C
• Depolama Sıcaklığı: -40° ile +70°C
• Nem: %100 yoğuşmalı
• Kum ve toza karşı sızdırmaz 
• Su geçirmez (IP67)
• Titreşim / Şok: ETS300019 / EN60945
Bağlantı Arayüzü 
• RS232, RS422, USB
• Bluetooth, PPS, Event Marker
Data Kayıt ve Hafıza Özellikleri
• 0.05-999 sn statik ölçü kayıt aralığı 
• 128 Mb dahili bellek
• 18 uydu, 15sn kayıt ile 400 saat hafıza
• Takılabilir harici USB bellek ile artırılabilir hafıza

Sistem Bileşenleri
İletişim Modülleri 
• U-Link Rx, TRx (Opsiyonel)
• Pacific Crest UHF (Opsiyonel)
• GSM/GPRS/EDGE/3.5G band özellikleri
Kontrol Ünitesi Seçenekleri
ProMark100 (Fast Survey)-DGPS özellik
• 2 Gb dahili hafıza, 10 saat batarya
• 3.5” ekran, 480 x 640 piksel
• -20° ila +60°C, IP65
MobileMapper10 (Fast Survey)
• 256 Mb dahili hafıza, 15 saat batarya 
• 3.5” ekran, 480 x 640 piksel
• -10° ila +60°C, IP54
Ranger3XC (Survey Pro)
• 8 Gb dahili hafıza, 30 saat batarya 
• 4.2” ekran, 640x480 piksel
• -30° ile +60°C , IP67
Nomad900XC (Survey Pro)
• 2 Gb dahili hafıza, 15 saat batarya
• 3.5” ekran, 480x640 piksel
• -30° ile +60°C, IP68
Fast Survey arazi yazılımı (Standart) 
•  Sınırsız Koordinat Sistemi desteği
•  (ED50) tek noktadan, (mevzi) iki noktadan 

dönüşüm ile ölçüm
• Vektör ve Raster haritayı altlık olarak yükleme
• Projeye girdi-çıktı dosyaları: NCN, DXF, SHP, 

RW5, LandXML,… 
• NetCad Raster (DRE), Nokta (NCN), Çizim 

(DXF) verisi yükleyebilme
• Arazide çok hızlı Alan ve Hacim hesabı
• Titreşim, yağmur gibi zor şartlarda bile el ile 

çok hızlı ve rahat kullanım
• Total Station mantığı (ileri-geri, sağ-sol) ile 

grafik altlıktan aplikasyon
• Otomatik veya manuel alım yapabilme 
• Kadastro formatında raporlama çıktısı
• Tabaka mantığı ile çalışma
• Uydu konfigürasyonu ve hassasiyet  modları ile 

batarya durumunu izleme
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• Statik, CORS, RTK yönetimi ve veri toplama
• Kurp, aliyman alım ve aplikasyonu
• Total station ile ölçüm ve gelişmiş yol modülleri  

(Opsiyonel)
• MobilGIS CBS Yazılımı (Opsiyonel)
• SP Survey Pro arazi yazılımı (Opsiyonel)


