
 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy odbiornik GNSS o wysokiej  

dokładności zaprojektowany specjalnie dla iPada/iPhone’a! 
 

iSXBlue II GNSS to kompaktowy odbiornik GNSS, który umożliwia wyznaczanie pozycji z 

dokładnością sub-metrową w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu satelitów systemu 

GPS i GLONASS oraz bezpłatnych poprawek z systemu SBAS na twoim iPadzie/iPhone’ie. 

Dzięki swojej lekkiej konstrukcji oraz wyjątkowo niskiej cenie przy dużych możliwościach, 

rozwiązanie to jest idealne dla zastosowań GIS! 

Dokładne pomiary w Twoim iPadzie/iPhone’ie 
 
W odbiorniku iSXBlue II GNSS zastosowano 
innowacyjną technologię, która dostarcza sub-
metrowych dokładności w czasie rzeczywistym, przez 
cały okres pomiaru, nawet w trudnych warunkach. 
Nie ma potrzeby przeprowadzania post-processingu, 
ani stosowania poprawek z sieci ASG-EUPOS w 
momencie gdy mamy dostęp do poprawek EGNOS 
(SBAS). Nawet w trudnych warunkach 
środowiskowych, tj. pomiar pod okapem drzew lub 
między budynkami, gdzie odbiór sygnału jest 
ograniczony, iSXBlue II GNSS jest tak zaprojektowany 
aby dostarczać dokładności na najwyższym poziomie.   
 
GPS+GLONASS+SBAS = rewolucyjne rozwiązanie 
 
Dzięki możliwości korzystania z dwóch systemów 
satelitarnych: amerykańskiego GPS i rosyjskiego 
GLONASS, użytkownik ma do dyspozycji prawie dwa 
razy więcej satelitów, co znacznie podwyższa 
możliwości pomiarowe w miejscach gdzie do tej pory 
pomiar był utrudniony, a nawet niemożliwy do 
wykonania. Jeszcze do niedawna użytkownicy 
systemu SBAS nie mogli w pełni wykorzystać obsługi 
GLONASS, ponieważ dostępne systemy SBAS go nie 
wpierały, przesyłając poprawki jedynie dla systemu 
GPS. Obecnie, nowa technologia opracowana dla 
iSXBlue II GNSS pozwala na osiągnięcie doskonałych 
wyników, w czasie rzeczywistym  dla GPS i GLONASS 
przy użyciu SBAS. 

Długoterminowe rozwiązanie dla Apple’a i nie tylko! 
 
iSXBlue II umożliwia pracę bezpośrednio z aplikacjami 
dedykowanymi systemowi iOS takimi jak: ESRI 
Collector for ArcGIS, ArcGIS for iOS, iCMTGIS, 
iGPSGIS, GIS Pro, Fulcrum i innymi. 
Ponieważ iSXBlue II GNSS nie posiada wbudowanego 
komputera nie „starzeje się”. W jednym projekcie 
podłącz iSXBlue do iPhone’a. W kolejnym do iPada. 
Android? Windows Mobile? Tak, iSXBlue II GNSS jest 
kompatybilny także z tymi systemami. Odbiornik 
dostarcza informacji o dokładnej pozycji do 
dowolnego urządzenia, które chcesz połączyć poprzez 
Bluetooth, USB lub RS-232. 
 
Główne cechy: 
- w 100% kompatybilny z  iPad / iPhone; 
- kompatybilny z systemami Windows Mobile i 
Android;  
- poprawki SBAS zarówno dla GPS jak i GLONASS; 
- sub-metrowe dokładności w czasie rzeczywistym 
przy zastosowaniu poprawek SBAS; 
- możliwość pobierania poprawek z ASG-EUPOS – 
KODGIS (wymagany kontroler z wbudowanym 
modemem oraz dostęp do Internetu); < 20 cm 
- zróżnicowane możliwości połączenia:  
Bluetooth, USB, RS-232; 
- odporny na kurz i wodę – IP67;  
- bateria Li-Ion pozwalająca na ponad 8 godzin pracy; 
- wskaźnik poziomu naładowania baterii; 
- kompaktowy i lekki.  



 

Specyfikacja odbiornika iSXBlue II GNSS 
 
Odbiornik GNSS ------------------------------------- 
 
Typ odbiornika:   L1/G1 GPS+GLONASS, wygładzanie 
   fazowe  
Kanały:   36 kanałów, równoległe śledzenie 
Wsparcie SBAS:  3 kanały, równoległe śledzenie. 
   EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN i  
   kompatybilne z SBAS. 
Częstotliwość odświeżania: Do 10 Hz; opcjonalnie 20 Hz 
Dokładność pozioma DGNSS:  <60 cm 2dRMS; 95%  ufności1 
   (<30 cm HRMS, <25 cm CEP) 
Dokładność pozioma:  < 2.5 m 2dRMS, 95% poziom 
(autonomiczna)  ufności (autonomiczna, bez SA)2 
Opcjonalnie RTCM:  <20 cm 2dRMS, 95% poziom  
   ufności3 

Opcjonalne L1 RTK  1-3 cm + 1 ppm (poziomo) 1 
   2-6 cm + 1 ppm (pionowo) 1 
Zimny start:  60 s (bez almanachu lub RTC) 
Odzyskanie:  < 1 s 
Maksymalna prędkość: 1 850 km/h  
Maksymalna wysokość: 18 288 m 

 
Komunikacja  ----------------------------------------- 
 
Porty:   Bluetooth 2.1, RS-232C, USB 2.0 
Transmisja Bluetooth: Klasa 2 (zasięg 15 m)4 

Częstotliwość Bluetooth: 2.400 – 2.485 GHz 
Rodzaj:   Bluetooth 2.1,  
   zatwierdzony przez  Apple 
Szybkość transmisji:  4800 do 460 800 
Protokół I/O danych:  NMEA 183, RTCM 104, binarny 
Pomiar surowych danych RAW: Binarny (darmowe narzędzie  
   RINEX) 
Protokół I/O poprawek: RTCM, opcjonalnie format  
   zastrzeżony  
Status GNSS LED - diody: Zasilanie, GNSS, pozycja  
   DGPS, DIFF, połączenie Bluetooth 
Status baterii LED:  5 diod LED o różnych kolorach 
 

Zasilanie  ---------------------------------------------- 
 
Typ baterii:  wymienialna, bateria Li-Ion  
Pojemność baterii:  3,900mAh. 7.2 V  
Czas działania:  powyżej 8 godzin 
Zużycie energii:  < 3.5W 
Czas ładowania:  4-5 godzin (przy użyciu ładowarki z 
   zestawu) 
Napięcie wyjściowe anteny: 5 VDC 
Oporność wejściowa anteny: 50 Ohm  

Środowisko  ------------------------------------------ 
 
Temperatura pracy:  -400 C do + 850 C5 
Temperatura przechowywania: -400 C do + 850 C5 
Wilgotność:   95% bez kondensacji 
Normy:   FCC, CE, RoHS i Lead-free 
 

Właściwości mechaniczne  ------------------------ 
 
Materiał obudowy:  Wzmocniony Nylon 
Odporność na wodę i kurz: Wodoodporny, IP-67 
Zanurzenie:  30 cm, 30 minut 
Wymiary obudowy:  14.1 x 8.0 x 4.7 cm 
Waga:    487 g 
Złącza danych:  DB-9 żeńskie 
   USB typ B żeńskie 

Antena ------------------------------------------------- 
 
Zakres częstotliwości:  L1, G1, L (1525 - 1607 MHz) 
Zyskowność anteny:  26 dB (+/- 2 dB), 35mA 
Napięcie anteny:  +4,5 do 15 VDC  
Oporność anteny:  50 Ohm 
Wymiary anteny:  6,6 średnica x 2,7 cm 
Waga anteny:  114 g (z uchwytem magnety- 
   cznym, który można odczepić) 
Złącze anteny:  SMA żeńskie 
Temperatura:  -550C do +700C  
Wilgotność:   Zanurzenie do 1 m  

 

W skład zestawu wchodzi  ------------------------ 
 
Odbiornik iSXBlue II GNSS 
Bateria Li-Ion (wymienialna) 
Ładowarka Li-Ion 
Torba na pasek/ramię 
Precyzyjna antena z 1,5 m kablem 
Czapka do zamontowania anteny 
Kabel RS-232 
Kabel USB typu A-B 
Instrukcja w języku polskim oraz oprogramowanie na płycie CD  

 
UWAGI: 
1. Zależy od: wielotorowości sygnału, ilości widocznych satelitów, 
rozmieszczenia satelitów (geometrii), długości linii bazowej (dla lokalnych 
serwisów) i aktywności jonosfery. 
2. Zależy od: wielotorowości sygnału, ilości widocznych satelitów, 
rozmieszczenia satelitów (geometrii) i aktywności jonosfery. 
3. Opcja wymagana dla bazy i odbiornika ruchomego. Wymagane połączenie 
pomiędzy bazą i odbiornikiem ruchomym.  
4. Transmisja w wolnej przestrzeni. 
5. Wydajność baterii Li-Ion znacznie spada poniżej -20
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