
Przełomowe możliwości
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MobileMapper 120
MobileMapper® 120 to najnowszej generacji urządze-

nie pomiarowe firmy Spectra Precision, zaprojektowane 

do zastosowań GIS: gromadzenia danych przestrzen-

nych i tworzenia map. To niewielkie, lecz zaawansowane 

w swoich możliwościach urządzenie jest wyposażone 

w najnowszą technologię Z-Blade, która przy obsłudze 

GPS i GLONASS czyni z niego odbiornik zapewniający 

precyzyjne pomiary nawet w najtrudniejszych warun-

kach.

Możliwość rozbudowy o opcje NTRIP i RTK pozwala 

odbiornikowi MobileMapper 120 na osiąganie nawet 

centymetrowych dokładności.

MobileMapper 120 to lekkie i kompaktowe, a jedno-

cześnie pancerne urządzenie, z wytrzymałą baterią 

i pojemną pamięcią, co zapewnia komfortową i wydajną 

pracę w terenie. 

Dzięki oprogramowaniu MobileMapper Field lub 

oprogramowaniu firm partnerskich, odbiornik zapewnia 

elastyczność i wysoki stopień dopasowania funkcji 

do potrzeb użytkownika.

Mobilność i dokładność
• Pełna funkcjonalność w przenośnej konstrukcji

• Zaawansowana technologia Z-Blade  

– GNSS-centryczne przetwarzanie sygnału  

(w wersji GPS/GLONASS)

• Od submetrowej do centymetrowej dokładności, 

zależnie od trybu pracy

• Dokładniejsze wyznaczanie pozycji w terenie 

zabudowanym i pod koronami drzew

Zaprojektowany do pracy w terenie
• Kompaktowa i lekka konstrukcja – optymalna 

mobilność, łatwa obsługa i komfort pracy

• Zintegrowane moduły komunikacji – łatwy transfer 

danych i odbiór poprawek DGNSS

• Wysoka wydajność podzespołów elektronicznych 

– szybkie zbieranie i przetwarzanie danych

• Wysoka odporność na trudne warunki pracy

Elastyczność
• Szerokie możliwości komunikacji oraz multimedia

• Zaawansowana, otwarta platforma Windows 

Embedded Handheld 6.5

• Sensory pomocnicze

• Skalowalność GNSS wg potrzeb  

– GPS lub GPS/GLONASS

• Kompatybilność z sieciami RTK: VRS, FKP, MAC



Oprogramowanie MobileMapper Field oraz 
MobileMapper Office
Kompleksowe rozwiązanie:

Zestaw oprogramowania MobileMapper zawiera wszystkie 

narzędzia potrzebne użytkownikowi GIS, zachowując przy tym 

intuicyjność i prostotę obsługi. Aplikacja umożliwia współpracę 

z zewnętrznymi urządzeniami, np. dalmierzami laserowymi 

i wykrywaczami instalacji podziemnych.

Wszechstronne zastosowanie:

Oprogramowanie MobileMapper Field jest doskonałym roz-

wiązaniem do zbierania danych GIS, zarządzania przestrzenne-

go, pomiaru powierzchni oraz tworzenia i aktualizacji map.

Łatwość obsługi:

Oprogramowanie MobileMapper jest intuicyjne w obsłudze 

i wymaga tylko podstawowego treningu operatora. 

Oprogramowanie DigiTerra Explorer
DigiTerra Explorer to jedyne w swoim rodzaju kompletne roz-

wiązanie GIS zawierające zarówno aplikację mobilną służącą 

do zbierania danych w terenie oraz oprogramowanie biurowe 

służące do ich przygotowania, opracowania i edycji. Jest to 

szybkie, efektywne i wielofunkcyjne narzędzie dzięki któremu 

można łatwo pozyskać, analizować, edytować i wizualizować 

cyfrowe dane topograficzne oraz opisowe. DigiTerra Explorer 

pozwala zintegrować dane pochodzące z odbiornika, dalmierzy, 

aparatów fotograficznych i innych urządzeń zewnętrznych.

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji i intuicyjnemu interfejso-

wi, DigiTerra pozwala na szybką i łatwą pracę w terenie.

Dostosuj MobileMapper 120 
Otwarta platforma Windows Embedded Han-

dheld 6.5 pozwala na wykorzystanie zróżnicowa-

nego funkcjonalnie, dostosowanego do potrzeb 

użytkownika oprogramowania, np. DigiTerra 

Explorer, ESRI® ArcPad®, MobileMapper Field 

i innych.

Dzięki szerokiej ofercie specjalistycznego 

oprogramowania, MobileMapper 120 może 

być wykorzystany w szerokim spektrum branż 

wymagających unikalnych rozwiązań.

Połączenie odbiornika MobileMapper 120 z de-

dykowanym oprogramowaniem lub narzędziami 

pomiarowymi, tworzy kompleksową platformę 

pracy, w 100% dopasowaną do Twoich potrzeb.



Charakterystyka GNSS
• 45 równoległych kanałów

 – GPS L1 C/A, L1 P
 – GLONASS L1 C/A
 – SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS

• W pełni niezależny pomiar kodowy 
i fazowy

• Zaawansowane eliminowanie 
wielotorowości sygnału

• Technologia Ashtech Z-Blade
• Pomiar GPS, GLONASS, SBAS do 20Hz 

z zapisem plików RAW
• RTCM 2.3, RTCM 3.1, CMR, CMR+, ATOM 

(Ashtech Optimized Messaging)
• Obsługa protokołu NMEA 0183
• Sieci RTK: VRS, FKP, MAC

Dokładność pomiaru 
(Horizontal RMS)1

• W czasie rzeczywistym SBAS: < 50 cm
• W czasie rzeczywistym DGPS: 

< 30 cm + 1 ppm
• W czasie rzeczywistym RTK: 

10 mm + 1 ppm
• Post-processing (statyczny): 

5 mm + 1 ppm
• Post-processing (kinematyczny): 

12 mm + 2 ppm

Inicjalizacja RTK (w locie)
Czas inicjalizacji
• < 3 minuty (GPS+GLONASS)
• < 5 minut (GPS)

Zasięg
• Do 10 km (GPS+GLONASS)
• Do 7 km (GPS)

Pewność
• Do 99,9%

Procesor
• Marvell® PXA 320
• Częstotliwość taktowania – 806 MHz

System operacyjny
• Microsoft Windows® Embedded 

Handheld 6.5
• Dostępne wersje językowe - angielski
• Oprogramowanie dodatkowe:

 – GNSS Toolbox do obsługi odbiornika
 – Internet Explorer
 – Microsoft Offi ce Mobile
 – Transcriber (rozpoznawanie pisma)
 – Active Sync

Komunikacja
GSM
• Wbudowany modem GPRS, EDGE class 

12 – Cinterion MC 75i
• Częstotliwość 850/900 MHz, 

1800/1900 MHz

Bluetooth
• Bluetooth 2.1 (class 2) z DER
• Profi le: SPP, DUN, FTP, OPP, HSP, A2DP

Inne
• RS232, USB (w stacji dokującej)
• Wireless LAN 802.11 b/g (slot SDIO)

Charakterystyka fizyczna
Wymiary
• Odbiornik: 190x90x43 mm

Waga
• Odbiornik: 0,48 kg
• Odbiornik z baterią: 0,62 kg

Interfejs
Klawiatura
• Alfanumeryczna klawiatura ekranowa
• Przycisk nawigacji (4 kierunki), przyciski 

OK, Menu, Escape, Zoom In/Out, 
kontekstowy

• Podświetlenie klawiatury

Wyświetlacz
• Wysokiej rozdzielczości, dotykowy 

wyświetlacz TFT LED, czytelny w słońcu
• Przekątna: 3.5”

Pamięć
• 256 MB SDRAM
• Pamięć wewnętrzna: 2 GB NAND Flash
• Gniazdo na karty pamięci SDHC

Warunki użytkowania
• Temperatura pracy: -20° do +60°C
• Temperatura przechowywania: 

-25° do +70°C
• Wilgotność: 90%
• Wodoodporny
• Norma IP65
• Normy odporności na wibracje i wstrząsy: 

ETS300 019, MIL-STD-810 metoda 514.5
• Swobodny upadek z 1,2 m na beton

Zasilanie
• Wymienna bateria: Li-Ion, 6600mAh
• Czas pracy baterii: > 8 godz., 20°C 

z GNSS2

• Czas ładowania: 3 godz.
• Zasilanie zewnętrzne: 9-28 VDC

Multimedia i czujniki
• Kamera/aparat 3MPx
• E-Compass
• G-Sensor
• Głośnik
• Mikrofon

Opcje dodatkowe
• GLONASS
• NTRIP & DIRECT-IP
• Flying RTK
• RTK
• GNSS L23

• Fast Output (do 20 Hz)
• Post-processing

Oprogramowanie opcjonalne
• Ashtech MobileMapper Field, Ashtech 

MobileMapper Offi ce
• DigiTerra Explorer
• ESRI® ArcPad®

Standardowe akcesoria
• Zintegrowany, chowany rysik
• Stacja dokująca:

 – Ładowarka
 – Port RS232
 – Port USB
 – Slot do ładowania dodatkowej baterii

• Zasilacz
• Kabel USB

Akcesoria opcjonalne
• Antena ASH-660, L1 GPS/GLONASS4

• Antena ASH-661, L1/L2 GPS/GLONASS3

• Kabel sygnałowy do anteny3,4

• Uchwyt na tyczkę3,4

• Antena samochodowa

(*) Z uwzględnieniem wszystkich opcji dodatkowych.
(1) Pomiar dokładności przeprowadzony w dobrych 
warunkach, PDOP<4, więcej niż 5 satelitów 
widocznych. Na dokładność pomiaru mogą mieć 
wpływ warunki atmosferyczne, odbicia sygnału, 
położenie satelitów oraz dostępność i jakość danych 
korekcyjnych.
(2) BT i WLAN wyłączone. Podświetlenie na 
ustawieniach standardowych.
(3) Opcjonalna rozbudowa do MobileMapper 220.
(4) Opcjonalna rozbudowa do MobileMapper 120 
TotalGIS.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
parametrów sprzętu bez powiadomienia. Zgodnie 
z polityką producenta urządzenia są stale ulepszane, 
a najnowsze informacje o nich można uzyskać 
kontaktując się z fi rmą Navigate.
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