
ODBIORNIK  GNSS

NAJNOWSZEJ GENERACJI

TOPCON HiPer SR GSM

odbiornik HiPer SR GSM 

do 226 uniwersalnych kanalów 
GPS, GLONASS, SBAS, QZSS, GALILEO, COMPASS
innowacyjna technologia anteny FENCE 

na dwie karty SIM
wbudowany w odbiornik podwójny modem HSPA+



Dane techniczne HiPer SR GSM

Dane w tabeli edstawiaj ik w p ne ji. Podane do ci dotyc  
pomiarów y co najmniej 6 satelitac j cych si y em na wysok ci 
co najmniej 1 , w dobrych warunkach terenowych.

W ciciele ownego i logo Bluetooth jest  rma Bluetooth SIG, Inc.,
ycie tyc w e Topcona jest dokonywane w ramach licencji. Inne na wy produktów 

i loga  w ci woich w cicieli.

Specy  akcja mo e ta ieniona be wiadomienia.

W ystkie praw t e .

Dokument nie stanowi oferty handlowej w ro ieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Antena

RTK

STATIC

KOMUNIKACJA

Porty

Format danych

Zalecany kontroler 500 FC-5000

INNE

Temperatura pracy o oC

2 m

Do pracy w ka dych warunkach
Konstrukcja i wysoka jako  wykonania chroni odbiornik w przypadku upadku z 

wysoko ci 2 m. najwy sza norma wodoszczelno ci IP67 zapewnia mo liwo  

pracy w ka dych, nawet najtrudniejszych warunkach terenowych.

Kompaktowa budowa
Dzi ki miniaturyzacji i innowacyjnym technologiom Topcona waga odbiornika 

zosta a zmniejszona do 850 g. To czyni go idealnym rozwi zaniem dla ka dego, 

kto ceni sobie wygod  i komfort pracy.

Bezprzewodowe RTK
Innowacyjna technologia Long Link umo liwia prac  klasyczn  technik  RTK 

(baza-rover). W przypadku HiPer SR odbywa si  to bez u ycia radia, a dzi ki 

technologii dalekiego Bluetooth. Odbiornik mó e pracowa  jako rover z sieciami 

referencyjnymi oraz jako baza do pracy w miejscach gdzie brak jest zasi gu 

GSM.

Wyrafinowana technologia Topcon
W odbiorniku zastosowano najnowsz  p yt  GNSS o 226 kana ach, gotow  do 

pracy z wszystkimi systemami satelitarnymi. P yta przy wspó pracy z wbudowa-

n  anten  GNSS opart  o technologie FENCE pozwala wykorzysta  odbiornik i 

zachowa  dok adno ci pomiaru w ka dych warunkach terenowych.
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