
Poszerzone możliwości pomiarów GIS

MobileMapper 20



M
ob

ile
M

ap
pe

r 20

MobileMapper 20
Systemy Informacji Geograficznej oraz usługi 
oparte o określanie pozycji znajdują coraz więcej 
zastosowań w wielu dziedzinach życia i gospo-
darki. Rosnąca potrzeba wyznaczania położenia 
wymaga nowoczesnych i sprawnych, ale przede 
wszystkim przystępnych cenowo urządzeń. Aby 
umożliwić szerszy dostęp do profesjonalnych 
rozwiązań, firma Spectra Precision (Ashtech) 
wprowadza demokratyzację w użyciu techno-
logii GNSS. Teraz, z najnowszym odbiornikiem 
MobileMapper 20, wysoka dokładność stała się 
dostępna na każdym polu zastosowań. Kompak-
towy i lekki MobileMapper 20 to uniwersalne 
i kompleksowe rozwiązanie do pozyskiwania 
danych z metrową dokładnością! Z odbiorni-
kiem MobileMapper 20 użytkownicy zwiększą 
wydajność oraz jakość zbieranych geoinformacji, 
znacznie ograniczając przy tym koszty pracy.

Zwiększ swoją produktywność
• Pozyskuj dane z metrową dokładnością 

w czasie rzeczywistym
• Integruj pracę w biurze oraz w terenie aby 

zwiększyć produktywność
• Odkryj dokładności poniżej metra z użyciem 

post-processingu

Rozpakuj i działaj!
• Gotowe do pracy, kompleksowe rozwiązanie do 

pracy w terenie i biurze
• Przyjazny system Windows Embedded 

Handheld 6.5 ®
• Intuicyjne, łatwe w obsłudze oprogramowanie 

dla szybkiego pomiaru 

Stworzony dla Mobilnego GIS
• Kompaktowa, lekka konstrukcja dla optymalnej 

mobilności i komfortowego użycia
• Zintegrowane moduły łączności bezprzewodo-

wej dla łatwego transferu danych
• Jedyny odbiornik oferujący kilkudniową pracę 

na jednym ładowaniu baterii!
• Odporny na czynniki zewnętrzne



Dostosuj odbiornik MobileMapper 20 do 
swoich potrzeb

Dzięki platformie Windows Embedded Handheld 6.5 
każdy użytkownik może dostosować funkcjonalność 
urządzenia do aktualnie wykonywanych zadań. Dane GIS 
pozyskasz wykorzystując dowolnie wybraną aplikację: 
dedykowane oprogramowanie firmy Spectra Precision 
lub rozwiązania innych firm, np. DigiTerra Explorer, ESRI® 
ArcPad®

Oprogramowanie MobileMapper Field 
oraz MobileMapper Office

Kompleksowe rozwiązanie:
Zestaw oprogramowania MobileMapper zawie-
ra wszystkie narzędzia potrzebne użytkowniko-
wi GIS, zachowując przy tym intuicyjność i pro-
stotę obsługi. Aplikacja umożliwia współpracę 
z zewnętrznymi urządzeniami, np. dalmierzami 
laserowymi i wykrywaczami instalacji podziem-
nych.
Wszechstronne zastosowanie:
Oprogramowanie MobileMapper Field jest 
doskonałym rozwiązaniem do zbierania danych 
GIS, zarządzania przestrzennego, pomiaru po-
wierzchni oraz tworzenia i aktualizacji map.
Łatwość obsługi:
Oprogramowanie MobileMapper jest intuicyj-
ne w obsłudze i wymaga tylko podstawowego 
treningu operatora. 



Charakterystyka GNSS
• Zintegrowana antena: 20 kanałów

 — GPS L1 C/A
 — SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS

• Gniazdo anteny zewnętrznej
• NMEA output

Charakterystyka dokładności 
(HRMS)1

• Real-time SBAS: < 2 m (typowa)
• W post-processing: < 50 cm (typowa)

Procesor
• ARM9™
• Częstotliwość: 600 MHz

System operacyjny
• Microsoft ® Windows Embedded 

Handheld 6.5
• Dostępne języki: angielski, polski2
• Oprogramowanie w zestawie:

 — Internet Explorer ®
 — Office Mobile
 — ActiveSync ®
 — Transcriber  

(rozpoznawanie pisma)

Komunikacja
GSM
• Wbudowany moduł 3.5G 

GSM/GPRS/HSPA
• Częstotliwość pracy:

 — 3.5G: 900/2100 MHz
 — 2G: 850/900/1800 Hz

Bluetooth
• Bluetooth 2.1 z EDR
WiFi
• Zintegrowany moduł WiFi
Interfejs komunikacji
• USB

Charakterystyka fizyczna
Wymiary
• 169x88x25 mm
Waga
• 380g z baterią (310g bez baterii)

Interfejs użytkownika 
Klawiatura
• Przycisk 4-kierunkowy, menu, 

przyciski specjalne
• Klawiatura podświetlana, ekran 

dotykowy
• Klawiatura wirtualna
Wyświetlacz
• Wysokorozdzielczy, dotykowy 

ekran VGA TFT, czytelny w słońcu, 
podświetlenie LED

• Przekątna: 3,5 “
• 262 tys. kolorów

Pamięć
• 256 MB SDRAM
• Pamięć wewnętrzna:  

512 MB NAND Flash
• Gniazdo kart pamięci microSDHC 

(do 32GB, rekomendowane 
SanDisk™, Kingston®)

Warunki działania
• Temperatura pracy:  

-10° do +60°C
• Temperatura przechowywania:  

-30° do +70°C bez baterii
• Wilgotność: 95% 

nieskondensowana
• Wodoodporność: IP54
• Odporność na upadek:  

1.2 m na beton

Charakterystyka zasilania
• Czas pracy na baterii: > 20 godz. 

(przy temp. 20ºC z włączonym 
GPS)3

• Czas ładowania: 4 h
• Bateria wymienna

Multimedia i sensory
• Kamera/aparat 5MPx
• E-Compass
• G-Sensor
• Głośnik
• Mikrofon

Opcje dodatkowe
• Post-processing

Oprogramowanie opcjonalne
• MobileMapper Field i Offce
• DigiTerra Explorer
• ESRI ArcPad

Akcesoria w zestawie
• Rysik
• Pasek na rękę
• Ładowarka
• Kabel USB

Akcesoria opcjonalne
• Antena zewnętrzna
• Pokrowiec

(1) Dokładność przy pomiarze w dobrych 
warunkach (otwarte niebo),
PDOP <3 oraz widoczności więcej niż 
siedmiu satelitów. 
(2) Opcjonalna nakładka językowa
(3) Włączony GPS,  bez uruchomionego 
Bluetooth oraz WiFi, podświetlenie w 
użyciu przez 20% czasu na minimalnych 
ustawieniach.
(*) Z uwzględnieniem dostępnych opcji 
wyposażenia.

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 firmą Navigate.
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