SPECYFIKACJA

SPS986
GNSS SMART ANTENNA

PRECYZYJNY ODBIORNIK W WYTRZYMAŁEJ OBUDOWIE
Bardzo wytrzymały odbiornik Trimble® SPS986 w obudowie dedykowanej do pracy w ciężkich
warunkach oferuje niezawodność na potrzeby każdej budowy. Trimble SPS986 może być używany
jako odbiornik ruchomy lub jako stacja bazowa z możliwością transmisji korekt w trybie Wi-Fi dla
innych urządzeń GNSS, włączając w to systemy sterowania maszynami.

Opcja Tilt Compensation
- dokładność punktów,
bez konieczności
poziomowania odbiornika

Wyjątkowo wytrzymała
obudowa stworzona by sprostać
wymagającym warunkom
na budowie

Zintegruj swoją budowę poprzez
WI-FI®, Bluetooth® i opcjonalne radio
szerokozakresowe

Odbiornik GNSS, antena
i bateria w jednym urządzeniu

Szybkozłączka Quick Relese
umożliwia sprawne przenoszenie
i montowanie odbiornika pomiędzy
tyczką, statywem lub samochodem

KLUCZOWE CECHY
Odbiornik Trimble SPS986 GNSS jest
szybszy i rozbudowywalny, dłużej pracuje na
wewnętrznej baterii i wykorzystuje najnowszą
technologię, aby pomiary geodezyjne na
budowie były łatwiejsze, bezpieczniejsze
i wydajniejsze.

Wzmocnione rozwiązanie typu
„wszystko w jednym”
►►

Wytrzymała, łatwa w obsłudze i trwała
obudowa, stworzona by sprostać
wymagającym warunkom na budowie

►►

Dzięki Tilt Compensation pomiar staje się
łatwiejszy i przystępniejszy dla nowych
użytkowników, oszczędzając jednocześnie
czas i pieniądze doświadczonych geodetów

►►

Najbardziej wytrzymały odbiornik, jaki
kiedykolwiek zbudował Trimble, gwarantuje
brak przestojów spowodowanych przez
niesprawny sprzęt

►►

Odbiera korekty kinematyczne w czasie
rzeczywistym (RTK), pozwalając na
uzyskanie precyzyjnych pomiarów
na budowie

►►

W celu zwiąkszenia wydajności i skrócenia
czasu pracy, odbiornik wykorzystuje sygnały
emitowane z większej ilości konstalacji
satelit GNSS w trudnych warunkach (np.
pod koronami drzew lub w obszarach gęsto
zabudowanych)

►►

Zastosowanie libelii elektronicznej
do wyznaczenia pionowego
położenia odbiornika bezposrednio
w oprogramowaniu terenowym zamiast
libelii pudełkowej, czyni pracę bardziej
wydajną i efektywną, zwłaszcza przy słabym
świetle

Elastyczność
Za pomocą szybkozłączki Quick Release
odbiornik SPS986 można łatwo i szybko
przenieść ze skrzynki transportowej prosto
na tyczkę, statyw lub pojazd, dzięki czemu
można zacząć pracę szybciej, niezależnie od
stosowanej techniki.

Technologia Trimble xFill
Technologia Trimble xFill zwiększa wydajność
na budowie, pozwalając na krótkie precyzyjne
pomiary w miejscach gdzie korekty GNSS nie
były wcześniej dostępne.
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Tilt Compensation
Używanie odbiornika GNSS Trimble SPS986 wraz z oprogramowaniem terenowym
Trimble Siteworks daje teraz możliwość dokładnego pomiaru punktów stojąc, idąc lub
poruszając się samochodem, nawet gdy odbiornik nie jest umieszczony pionowo.
Pełna kompensacja pochylenia sprawia, że oprogramowanie Siteworks jest łatwe
do nauki dla początkujących oraz znacząco pozwala skrócić czas pomiaru przez
doświadczonych użytkowników. Kompensacja pochylenia podczas pomiaru w ruchu
została zaprojektowana w celu umożliwienia wykonania precyzyjnych pomiarów na
stromych zboczach podczas ruchu pojazdu oraz stwarza możliwość dokładnych
pomiarów objętości mas ziemnych, oszczedzając czas i pieniądze przy planowaniu
wykorzystania składowanych materiałów.
►►

Łatwa i bezpieczna możliwość pomiaru trudno dostępnych punktów (narożników,
pasów ruchu pojazdów, elementów odwodnienia)

►►

Szybsze pomiary

►►

Wydajniejsze tyczenie elementów w terenie

►►

Odporność na zakłócenia magnetyczne

Montaż odbiornika SPS986 na pojeździe, a następnie pomiary sytuacyjno
wysokościowe, pomiary powykonawcze, tyczenie linii są możliwe nawet w trudnych
warunkach terenowych. Odbiornik SPS986 umożliwia ciągłą prace nawet
w warunkach zwiększonej wibracji, bez obaw uszkodzenia.
Wykonywanie pomiarów nigdy nie było tak łatwe. Prace wstępne na placu budowy oraz
pomiary sytuacyjno-wysokościowe mogą być wykonywane nawet bez użycia stacji
referencyjnej, wykorzystując w zamian poprawki wysyłane przez satelity stacjonarne.

Zastosowanie
Dzięki oprogramowaniu Trimble Siteworks, można:
►►

Określić rzędną wkopu lub nasypu

►►

Wykonywać precyzyjne pomiary nawet przy pochylonej tyczce

►►

Wytyczać punkty lub elementy drogi, spadki itp.

►►

Zmierzyć postępy prac budowlanych, obliczyć odległości i objętości

►►

Wykonać pomiary inwentaryzacyjne, kontrolę powierzchni i grubości
poszczególnych warstw

Wykorzystując telefon komórkowy można szybko sprawdzić stan i podstawowe
parametry odbiornika przy użyciu aplikacji Trimble GNSS Status. Obszerniejszą
diagnostykę umożliwia komputer z przeglądarką internetową połączony z odbiornikiem
za pomocą sieci Wi-Fi. Wyznaczając nowy standard wzmocnionej niezawodności,
odbiornik SPS986 GNSS pozwala Twoim ekipom pracować, zamiast marnować czas
na konserwację GNSS.

Stacja bazowa, na której możesz polegać
SPS986 może być używana jako stacja bazowa wysyłająca poprawki przez Wi-Fi lub
opcjonalne radio. Konstruktorzy zadbali o prostotę obsługi. Wystarczy zamontować
odbiornik na statywie i włączyć. SPS986 automatycznie rozpocznie transmisję
poprawek poprzez Wi-Fi na potrzeby systemów sterowania maszynami lub odbiornika
ruchomego. Wystarczy umieścić go na statywie, włączyć i jesteś gotowy do pracy.
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