
RTK GNSS приемник със софтуерен контролер

Reach RS+ е винаги готов за геодезически измервания  
и събиране на данни със сантиметрова точност

REACH RS+



Управление на данните 
   
Данните автоматично се регистрират във 

вътрешната памет. Прегледайте списъка
на данните и ги разтоварете на компютъра 

Ви чрез приложението ReachView.

Измерване на точки
 

С Reach RS+ може да създадете проект 

за събиране на данни. При работа на 

полето на всяка точка се присвояват  
номер и отстъпка. Резултатите могат да 

се свалят от списъка с проекти.

 

Формати за извеждане: CSV, DXF,  

GeoJSON и ESRI Shapefile

Водене на машини  

 Reach RS+ може да осигури прецизни 

координати през Bluetooth/Wi-Fi до  
таблет с подходящ софтуер за навигация. 

RS232 интерфейса позволява връзка на   

Reach RS+ директно към управлението.

 

Формат на решенията: NMEA, ERB, text. 

Съвместими приложения: MachineryGuide,  

AgriBus-Navi, Efarmer.

Базова станция  
 

Ползвайте Reach RS+ за Ваша базова 
станция. Излъчва корекции чрез  

мрежа с  NTRIP/TCP или LoRa радио. 
Регистрира данните за пост-процесинг.

 

Формат на корекциите:  RTCM3.

Формат на данните:  RINEX.

Трасиране на точки 
 

Трасирането на точки е достъпно от 

приложението, в което може да въведете 

списък на точки. Следвайте указанията за 

да трасирате точно точката.

 

Формат за въвеждане: DXF, GeoJSON  

и ESRI Shapefile.

За измерване и трасиране
със сантиметрова точност

Приложението ReachView

Готов за полето

Мониторинг    
 

ReachView показва силата на  

сигналите от сателитите, разпо- 

ложението и видимостта им, по- 

ложението Ви на карта и други.

Лесно настройване 
 

Лесно конфигуриране на връзки, 

извеждане, периодичност и  

използвани сателитни системи.

Управление на Wi-Fi и Bluetooth.

Геодезически задачи   
 

Вградени инструменти за събиране на данни. 

Регистриране на геолокации с определена 

точност. Въвеждане и извеждане в различни 

ииндустриално стандартни формати.

Елегантен и интуитивен софтуер с който всеки смартфон 
става мощен контролер за Reach RS+.

Reach RS+ може да осигури координати със сантиметрова точност  
чрез различни безжични или кабелни канали, правейки го универсален 

е?            инструмент за всички видове приложения изискващи прецизност.Какво има вътр

IP67 сетифициран
 

Плътното затваряне прави Reach RS+ 

водо- и прахо- устойчив за да работи при 

тежки и условия .

-20...+65°С
Компонентите от индустриално ниво 

осигуряват спокоина работа без значение 

какъв е сезона.

Здрав корпус
 

Здравият поликарбонатен корпус е специал- 

но разратен за да защит Reach RS+ при  
падане и всякакви метеоролгични условия.

ReachView е налично за:

Поддържа всички системи:
GPS, GLONASS, BeiDou,  
Galileo, QZSS, SBAS

Dual-feed антена:
Малки вариации на фазовия център

Радио с голям обхват:
LoRa 868/915 MHz за надеждна 
връзка на разстояния до 8 km

Батерия за 30 часа
LiFePO4 батерия, зареждане през USB, 
външно захранване 5–40V

8 GB памет
Вградена памет за регистриране на данни



 

Комбинирайки модерни хардуерни решения с RTK ядро с отворен код  

фирмата Emlid осигурява достъп до високо точно GNSS позициониране на всеки, 

като предлага значително намаляване на разходите за професионалните геодезисти.

Reach RS+ спецификация

МЕХАНИЧНИ ДАННИ

Устойчивост:

Размери: 

Тегло: 

Работна температура:

IP67 (водо- и прахо)

145 x 145 x 85 mm

690 g

-20...+65 °C 

Работа с една батерия: 

Порт за зареждане: 

Вход за външно захранване: 

Сертифициране:

30 часа

Micro-USB 

5–40 V

FCC, CE

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ

GNSS

Сигнали: 

Периодичност на обновяване: 

Канали за получаване на сигнали:

IMU: 

GPS/QZSS L1, SBAS, GLONASS G1,  

BeiDou B1, Galileo E1, SBAS

14 Hz GPS / 5 Hz GNSS

72

9DOF

ДАННИ

Вътрешна памет: 

Формат на получавани корекции: 

Формат на извеждани данни: 

Формат за регистриране:

8 GB

RTCM2, RTCM3

NMEA, ERB, plain text

RINEX2.X, RINEX3.X

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Статично хоризонтално: 

Статично вертикално: 

Кинематично хоризонтално: 

Кинематично вертикално: 

5 mm + 1 ppm

10 mm + 2 ppm

7 mm + 1 ppm

14 mm + 2 ppm

СВЪРЗАНОСТ

Интерфейси:  

Радио-модем:

Wi-Fi: 

Bluetooth:

USB, RS232,  

PPS, Event 

LoRa 862–1020 MHz 

802.11a/b/g/n

4.0/2.1 EDR

Emlid

Вашият представител на Emlid:
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