
Najwyższa wydajność GNSS
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ProMark 800 to najbardziej 
wydajne i niezawodne rozwiązanie 
RTK, umożliwiające precyzyjne 
pozycjonowanie GNSS. Najnowsza, 
GNSS-centryczna technologia Z-Blade 
pozwala na optymalną obsługę 
sygnałów GNSS. Wykorzystując zalety 
każdej z konstelacji GNSS, gwarantuje  
szybkie i dokładne pomiary RTK, 
nawet jeśli widoczność satelitów 
GPS jest niewystarczająca (np. wśród 
wysokiej zabudowy, czy pod okapem 
drzew). 

Odbiornik ProMark 800 integruje 
różnorodne moduły komunikacji 
bezprzewodowej, dla maksymalnej 
mobilności i wygody w terenie. 
W połączeniu z zaawansowanym 
oprogramowaniem FAST Survey™ 
lub intuicyjnym Survey Pro, 
ProMark 800 jest kompletnym, 
wieloczęstotliwościowym 
i wielosystemowym zestawem 
pomiarowym. Rewelacyjne działanie 
RTK i szerokie możliwości czynią 
z ProMarka 800 urządzenie, które 
spełni oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających profesjonalistów.

Zaawansowana technologia 
Z-Blade
• GNSS-centryczne przetwarzanie 

sygnału dzięki nowej technologii 
Z-Blade

• Niezawodność w trudnych 
warunkach (wysoka zabudowa, 
pod okapem drzew)

• Szybka inicjalizacja, daleki zasięg 
RTK

• Wieloczęstotliwościowy i wielo-
systemowy odbiornik

Elastyczność
• Wbudowane moduły 

komunikacyjne UHF i GSM/
GPRS/3.5G

• Wiele trybów działania 
i konfiguracji

• Szeroki zakres obsługiwanych 
protokołów i formatów danych

• Duży wybór kompatybilnych 
kontrolerów 

Stworzony do pracy w terenie 
• Wodoodporny i wytrzymały 

na wstrząsy
• Cały dzień pracy bez ładowania 

baterii
• Budowa pozwalająca na 

wygodną pracę w terenie
• Całkowita waga zestawu  

poniżej 2 kg



Oprogramowanie Spectra Precision  
FAST Survey
Oprogramowanie FAST Survey sprosta najbardziej 
wymagającym zadaniom podczas pracy w terenie. 
Zaimplementowane funkcje wykorzystujące 
możliwości dwuczęstotliwościowego odbiornika 
uzupełniono szerokim zakresem obsługiwanych 
formatów danych oraz wsparciem dla wielu układów 
współrzędnych. Rozbudowane możliwości konfiguracji 
z dodatkowymi instrumentami pomiarowymi pozwalają 
na kompleksową, wydajną i bezproblemową pracę 
podczas skomplikowanych działań w terenie.

Oprogramowanie Spectra Precision Survey Pro
Survey Pro zapewnia kompletny zestaw narzędzi do 
pracy nad projektami pomiarowymi. Oprogramowanie 
jest szybkie, niezawodne i łatwe w użyciu, zapewniając 
wydajność i integralność danych. Funkcje Survey 
Pro zostały opracowane na podstawie konsultacji 
z profesjonalistami takimi jak Ty.

Bogata oferta kontrolerów
• ProMark 120 – wytrzymały kontroler, który może 

także zostać wykorzystany jako odbiornik GNSS do 
dodatkowej pracy takiej jak pomiary wstępne lub 
zbieranie danych GIS;

• Ranger 3 – pancerny kontroler z pełną klawiaturą 
alfanumeryczną, do użytku w najtrudniejszych 
warunkach;

• T41 – pancerny kontroler, lekki i poręczny, 
oferujący bardzo wysoką wydajność i duży, wyraźny 
wyświetlacz WVGA;

• MobileMapper 10 – lekki i wytrzymały kontroler, 
z bardzo długim czasem pracy baterii (> 20 godzin).

MobileMapper 10 Ranger 3 T41



ProMark 800 Specyfikacja Techniczna*

Charakterystyka GNSS
• 120 kanałów GNSS

 – GPS L1 C/A L1/L2 P-code, L2C, L5, L1/
L2/L5

 – GLONASS L1 C/A i L2 C/A, L1/L2 
 – GALILEO E1 i E5
 – SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)

• Nowa technologia Z-Blade dla optymalne-
go działania GNSS:
 – Nowy GNSS-centryczny algorytm 

Ashtecha: w pełni niezależne śledzenie 
i przeliczanie systemów satelitarnych1

 – W pełni niezależne pomiary kodowe 
i fazowe

 – Silnik szybkiego wykrywaniu sygnałów 
GNSS w celu inicjalizacji i reinicjalizacji

 – Zaawansowana eliminacja wielo-
torowości sygnału

• Częstotliwość do 20 Hz
• Obsługa formatów danych: ATOM 

(Ashtech Optimized Messaging), RTCM 
2.3, RTCM 3.1, CMR, CMR+, DBEN, LRK

• Obsługa NMEA 0183
• Obsługa sieci RTK: VRS, FKP, MAC

Charakterystyka dokładności (RMS)2 
• SBAS: 

 – <50 cm (pozioma)
• DGPS: 

 – <25 cm + 1 ppm (pozioma)
• RTK: 

 – 10 mm + 1 ppm (pozioma)
 – 20 mm + 1 ppm (pionowa)

• Post-processing:
 – Statyczny i szybki statyczny:

 º 3 mm + 0,5 ppm (pozioma)
 º 5 mm + 0,5 ppm (pionowa)

 – Statyczny o wysokiej precyzji
 º 3 mm + 0,1 ppm (pozioma)
 º 3,5 mm + 0,4 ppm (pionowa)

 – Kinematyczny:
 º 10 mm + 1 ppm (pozioma)
 º 20 mm + 1 ppm (pionowa)

Interwał zapisywania obserwacji
• 0,05 – 999 sekund 

Inicjalizacja RTK
• Czas inicjalizacji 2 sekundy (dla odległości 

od stacji bazowej <20 km)
• Zasięg >40 km
• Pewność 99,9%

Charakterystyka fizyczna
• Wymiary: 22,8 x 18,8 x 8,5 cm
• Waga: 1,4 kg
• Wyświetlacz: OLED

Komunikacja
• RS232
• RS422
• USB
• Bluetooth
• PPS

Pamięć
• 128 MB pamięci wewnętrznej  

(rozszerzalna przez USB)
• Zapis surowych danych: do 400 h  

obserwacji  z interwałem 15 sekund  
z 18 satelitów

Funkcjonalność
• RTK rover/base, post-processing
• RTK sieciowy: VRS, FKP, MAC
• System point-to-point przez Real-Time 

Data Server (RTDS)
• RTC Bridge
• Protokół NTRIP

Charakterystyka środowiskowa
• Temperatura pracy: -30°C - +60°C
• Temperatura przechowywania:  

-40°C - +70°C
• Wilgotność: 100%
• Wodo- i pyłoszczelność, spełnia wymogi 

normy IP67
• Upadek z 2 m na tyczce na beton
• Wstrząsy: ETS300 019
• Wibracje: EN60945

Zasilanie
• Bateria Li-Ion 4600 mAh
• Czas pracy: 8 godzin
• 6-28 VDC

Opcje dodatkowe
• Moduły komunikacyjne:

 – Pacific Crest UHF
 – GSM/GPRS/EDGE/3.5G

• Zestawy transmisyjne:
 – Pacific Crest UHF

• Kontrolery:
 – ProMark 120
 – Ranger 3
 – T41
 – MobileMapper 10

FAST Survey
Kluczowe funkcje:
• Obsługa ProMark 800
• Obliczanie objętości mas ziemnych
• Podkłady rastrowe
• Połączenia sieciowe
• Obsługa układów współrzędnych: 

predefiniowane siatki współrzędnych, pre-
definiowane układy odniesienia, projekcje, 
geoidy, lokalne siatki 

• Widok mapy z kolorowymi liniami
• Geometria geodezyjna: przecięcie, azy-

mut/odległość, offset, polilinia, łuk, obszar
• Import/eksport danych: DXF, SHP, RW5, 

LandXML
• Narzędzia pomiarowe: kalkulator, prze-

glądanie plików RW5
• Instrumenty optyczne (opcjonalnie)
• Budowa dróg (opcjonalnie)
• Zrobotyzowany tachimetr (opcjonalnie)

Survey Pro
Kluczowe funkcje:
• Obsługa instrumentów GPS/GNSS
• Obsługa instrumentów mechanicznych
• Funkcja zbierania danych
• Funkcja tyczenia
• Obsługa COGO, w tym inwersja, przecię-

cia, poligony, obszar i inne
• Zaawansowane opcje COGO, w tym krzy-

we z przesunięciem stanowiska
• Uśrednianie punktów
• Road Layout – układ drogowy i zestaw 

narzędzi tyczenia
• Zaawansowane procedury gromadzenia 

danych z prostym konfiguratorem „krok 
po kroku”

• Obsługa RTK, sieciowego RTK, pomiarów 
statycznych i kinematycznego 
post-processingu

• Survey Pro Robotic (opcjonalnie)

(*) Z uwzględnieniem wszystkich opcji dodatkowych.
(1) Każda z konstelacji GNSS jest przetwarzana niezależnie, 
a następnie wyniki są łączone w celu optymalizacji 
wydajności
(2) Pomiar dokładności przeprowadzony w dobrych 
warunkach, PDOP<4, więcej niż 5 satelitów widocznych. Na 
dokładność pomiaru mogą mieć wpływ warunki atmosfery-
czne, odbicia sygnału, położenie satelitów oraz dostępność 
i jakość danych korekcyjnych.

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 ze Spectra Precision.
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