
- Kompaktowy, pancerny odbiornik GNSS

- Niewielka waga i kieszonkowe rozmiary

- Obsługa wszystkich systemów GNSS

- Submetrowa dokładność pomiaru

- Dokładność 0,5 metra z korektami 
RTX na całym świecie

- Szerokie możliwości wyboru kontrolera

- Współpraca z Android, Windows, 
Windows Embedded Handheld i iOS

- 2-letnia gwarancja

Główne cechy
Trimble R1 to kompaktowy i lekki, a jednocześnie pancerny odbiornik GNSS 
oferujący osiąganie wysokich dokładności pomiaru na praktycznie dowol-
nym urządzeniu mobilnym wyposażonym w Bluetooth. Trimble R1 stworzo-
ny został do pracy w GISie, doskonale sprawdzi się w branżach takich jak 
ochrona środowiska, przedsiębiorstwa sieciowe, rolnictwo, archeologia, 
administracja publiczna oraz wielu innych.

Mierz na swoim ulubionym urządzeniu
Do wykonywania pomiarów z Trimble R1 możesz wykorzystać posiadane 
już wcześniej urządzenie, np. smartfon, tablet, laptop lub palmtop, albo 
wybrać inny kontroler, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania. Trimble R1 
umożliwia pracę na Androidzie, Windowsie, Windows Embedded Handheld 
lub iOS. Do zestawu potrzebne będzie jeszcze tylko odpowiednie oprogra-
mowanie pomiarowe (np. topoXplore na Windows i Windows Embedded 
Handheld lub tMap na Androida) i możemy zaczynać pracę. 

Wysoka dokładność w dowolnym miejscu
Dzięki Trimble R1 możemy mierzyć z dokładnościami submetrowymi 
z darmowymi poprawkami SBAS lub z dokładnością do 75 cm przy wyko-
rzystaniu serwisu poprawek DGNSS. Dla osób wykonujących pomiary 
w terenach bez zasięgu GSM lub za granicą, gdzie dostęp do poprawek 
ze stacji referencyjnych jest ograniczony, firma Trimble przygotowała 
jeszcze jedną możliwość – usługę ViewPoint RTX. Dzięki tym poprawkom, 
odbieranym przez Internet lub bezpośrednio z satelitów RTX przez wbudo-
waną antenę L-band, możemy osiągać dokładności na poziomie 50 cm 
prawie na całym świecie.

GNSS w kieszeni
Waga 187 g i niewielkie wymiary (11,2 x 6,8 x 2,6 cm) czynią z Trimble R1 
bardzo mobilny odbiornik, który możesz zabrać ze sobą w każde miejsce. 
R1 może być montowany przy pasku, na tyczce, a nawet po prostu schowa-
ny w kieszeni. Dzięki odporności na trudne warunki (IP65) poradzi sobie 
w każdym terenie, a wbudowana bateria umożliwi całodzienną pracę bez 
konieczności ładowania. 



Charakterystyka GNSS
• 44 kanałów GNSS
• Systemy: 

- GPS L1
- GLONASS G1
- Galileo E1
- Beidou B1
- QZSS L1
- SBAS (4 kanały, WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)

• Obsługiwane poprawki: SBAS, ViewPoint RTX, QZSS, VRS, NTRIP
• Protokoły: NMEA 0183 v4.00, binarny
• Częstotliwość odświeżania: 1 Hz
• Obsługiwane formaty danych: CMR, CMR+, CMRx, RTCM 2.1, 2.2, 
2.3, 3.0, 3.1
• Antena wewnętrzna: GPS L1, GLONASS G1

Dokładność w czasie rzeczywistym pomiarów (RMS) (1)

• SBAS: < 100 cm
• DGNSS (NTRIP): 75 cm + 1 ppm (HRMS)
• ViewPoint RTX(2): 50 cm (HRMS)

Wydajność
• Inicjalizacja: 45 sekund (typowy)
• Reinicjalizacja: < 2 sekundy

Charakterystyka fizyczna
• Wymiary: 11,2 x 6,8 x 2,6 cm
• Waga: 187 g

Komunikacja
• Bluetooth 2.1 + EDR, Class 2 (częstotliwość 2400-2485 GHz)
• Port micro USB 2.0 (typ B, ładowanie, aktualizacja oprogramowania 
wewnętrznego)
• Złącze anteny zewnętrznej: SMB (żeńskie)

Interfejs
• Klawisz Power
• 2 diody LED – statusy zasilania i komunikacji

Warunki pracy
• Temp. pracy: -20 do +60 �C
• Temp. przechowywania: -30 do +70 �C
• Wilgotność względna: 95% (bez kondensacji)
• Odporność na pył i wodę: IP65
• Odporność na upadek z wysokości 1,2 m (MIL-STD-810G, Metoda 
516.5, Procedura IV)
• Odporność na wibracje: MIL-STD-810G, Metoda 514.5, Procedura I, 
Kategoria 24
• Praca na wysokości (MIL-STD-810G, Metoda 500.5):
- Maksymalna wysokość przechowywania: 12192 m
- Maksymalna wysokość pracy: 9000 m

Zasilanie
• Bateria Li-Ion, 3.7V, 15Wh (wbudowana)
• Czas pracy baterii: > 10 godzin
• Czas ładowania: 5 godzin

Opcjonalne kontrolery 
• Palmtopy, smartfony i tablety z systemem Android (4.1 lub nowszy)
• Palmtopy z systemem Windows Embedded Handheld 6.5x
• Laptopy i tablety z systemem Windows (7 lub nowszy)
• Urządzenia Apple z systemem iOS (7x lub nowszy)

Zawartość zestawu standardowego
• Odbiornik GNSS Trimble R1
• Ładowarka sieciowa
• Kabel USB
• Uchwyt do paska

Akcesoria opcjonalne
• Zewnętrzna antena GNSS z kablem
• Ładowarka samochodowa
• Uchwyt do montażu odbiornika na tyczce

(1) Dokładność i niezawodność zależą w znacznej mierze od warunków atmosferycznych, wielotorowości sygnału, rozmieszczenia satelitów oraz 

dostępności i jakości poprawek. 

(2) Określona dokładność ViewPoint RTX jest typowo osiągana w ciągu 10 minut i poziom dokładności wahają się od submetrowych do 0,5 metra 

w zależności od warunków.

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.

ul. Wadowicka 8a,
30-415 Kraków,
tel.: +48 12 200-22-28

www.navigate.pl
www.sklep.navigate.pl

Informujemy, że wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do broszury, w szczególności do zawartych w nim zdjęć, tekstów, opisów stanowią wyłączną 
własność firmy NaviGate sp. z o.o. i objęte są ochroną prawnoautorską. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie 
w szczególności w celach komercyjnych ww. własności firmy NaviGate Sp. z o.o. Niniejsza nota dotyczy również znaków towarowych zawartych w broszurze, chyba, że 
jako właściciel jest oznaczony inny podmiot.

Firma NaviGate Sp. z o.o. dołożyła wszelkich starań, aby dane techniczne podane w broszurze były prawidłowe. Firma NaviGate Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne błędy lub braki w specyfikacji. Z uwagi na ciągły rozwój technologiczny specyfikacja może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego 
powiadomienia. W celu uzyskania pełnej informacji o produktach oferowanych przez NaviGate Sp. z o.o. prosimy o kontakt z działem handlowym. 


