
 
 

 

 

 

  

  ComNavجدیدترین گیرنده ی مولتی فرکانس 

با  GNSSفول  کانال 572با قابلیت دریافت

که قابلیت ردیابی ™Quantum فناوری پیشرفته 

 ماهواره با ترکیباتی منحصر به فرد را دارد. 66

کمک میکند که گیرنده  ™Quantumفناوری  

T300 در بیس الین های طوالنی و فعالیت های

تداخالت رادیویی و  ، غیر معمول یونسفری

پارازیتی را رفع کرده و  ثبات دقت و عملکرد قابل 

 داشته باشد. Singelو   RTKاطمینان را در حالت 

جهت قرائت دقیق نقاط با  Tilt surveyتکنولوژی

با  تراز گرفتن ژالن بدون نیاز به RTK  ژالن

 درجه 35قابلیت تصحیح زاویه تا 
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 35با قابلیت تصحیح زاویه تا  Tilt Comensationکانال و تکنولوژی  572با قابلیت دریافت  ComNavجدید ترین محصول کمپانی 

را با ترکیبی منحصر به فرد  BeiDou یماهواره ها T300 سیستم منحصر به فرد استقالل منظومه ای در این دستگاه باعث شدهدرجه 

و در صورت عدم پوشش  بوده BeiDou ردیابی کند. پایه و اساس کارکرد این گیرنده روی سیستم GPS و بدون وابستگی به سیستم

 با کمال دقت عملکرد مطمئن خود را ادامه خواهد داد. GPS ماهواره های

بدون نیاز به تراز گرفتن ژالن ، این تکنولوژی کمک می کند تا نقاطی نظیر  RTK  جهت قرائت دقیق نقاط با ژالن Tilt surveyتکنولوژی

 از انحراف زاویه حداکثر.)شوند برداشت مناسب دقت با نیستند ها ماهواره رس دید در که …کنار دیوارهای بلند ، کنج ها ، زیر درخت و 

 (می باشد درجه 35عمود خط

 

 

by Nima Lotfollahi 

کانال از تمام سیستمهای تعیین موقعت 572دریافت و پردازش   
از آخرین تکنولوژی های گیرنده های   ، ساختاری پیشرفته و یکپارچه  GNSSگیرنده مولتی فرکانس با بهره گیری 

ابی ®Atmel  پردازنده بسیار قدرتمند  با ابلیت ردی ماهواره به صورت همزمان را داشته و با آنالیز دقیق فرکانس  66، ق

 در اختیار کاربر میگذارد. RTKهای ارسالی دقیق ترین و سریع ترین تعیین موقعیت را درسیستم 

همبستگی چندگانه  "ن تکنولوژی و همچنین دسترسی و ردیابی ماهواره های ارتفاع پایین با تکنولوژی با ای پردازش تصحیحات دریافت آنی

، این ماژول را بسیار قدرتمند تر از رقبای خود در محیط های پرچالش همانند نواحی شهری و پوششس جنگلی کرده و عملکردی  "

 مطمئن و دقت پایدار را برای کاربر به همراه دارد



 
 

 6.0مجهز به سیستم عامل اندروید ورژن  R500دیتا کنترلر 
by Android APP 

 

SURVEY MASTER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 IP68کنترلر اندرویدی با استاندارد فیزیکی 
 

 شرکت مهندسی ایران توتال
 

www.Irantotal.ir 

R500  

Android Base GNSS Data Controller. @2017  

  

Android APP 
با قابلیت  Survey Masterنرم افزار حرفه ای اندروید 

، نمایش نقشه گوگل  NFCاتصال به رسیور از طریق 

و  GISفایل های  به صورت آنالین ، قابلیت بارگذاری

، کاربری بسیار ساده  DXF , DWG , KMLفایل های 

با امکانات بینظیر در برداشت و پیاده سازی ،  و روان

به  COGOقابلیت استفاده از نرم افزارهای حرفه ای 

 TXT , RAWصورت دائمی ، خروجی در فرمت های 

DATA , DXF , 0183 NMEA   ، 

 

 

  
 

 

 

 

 برنامه های کاربردی در نرم افزار اندروید

Surveying , Stake point , Stak Line , 
Auto Survey  Area Survey , Static , PPK 
, Refrence Line , COGO , Tie Distance , 
Slope Distance , Electronic Bubble , 
Element Point , Site Calibration , Grid 
Shift , Angular Transfor , Quick Survey 

+989124937559 
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، استاندارد حفاظت  6.0مجهز به سیستم عامل اندروید ورژن  R500مدل   COMNAVدیتا کنترلر اندرویدی  

متری و سقوط از  3با قابلیت غوطه ور شدن در آب تا عمق  IP68و استاندارد فیزیکی  MIL –STD 810Gنظامی 

اینچی ،  4.3سایز  LEDصفحه نمایش فول درصدی ،  100مقاوم در برابر ارتعاش  و رطوبت متری ،  2ارتفاع 

جهت اتصال  NFCژی گیگا هرتزی ، مجهز به تکنولو  1.3مگاپیکسلی با قابلیت اتوفوکوس ،  پردازنده ی  8دوربین 

، بارومتر ، قطب نما ، ژیروسکوپ ، فیلتر نویز گیر روی سیم کارت ، قابلیت  G-sensorسریع به رسیور ، مجهز به 

پشتیبانی از بلوتوث نسل چهار  گیگابایت. 32اتصال دو عدد سیم کارت و یک عدد کارت حافظه میکرو اس دی تا 

ساعت کار  17گیگا بایت ، با قابلیت  16لی آمپر ، حافظه داخلی می 6500، باطری نسل جدید نسل سه   USBو 

 درجه  65درجه تا + 30-گرم ، قابلیت کار در دمای  520مداوم ، وزن 

 امکان استفاده به صورت گوشی موبایل و بارگذاری تمام اپلیکیشن های اندرویدی -

 امکان استفاده از نقشه ی گوگل مپ به صورت آنالین در پس زمینه ی صفحه ی  -

 Survey Masterبرداشت و پیاده سازی نقاط در نرم افزار  -



 
 

 

 

  

 

 با فن آوری چند هسته ای و حدف نویزهای مزاحم  4Gمودم سلوالر 

 Web Serverسرویس انحصاری
by ComNav Tech 

 RTK  وجود می آورد که عملیات امکان را به این  LTE . 4G . ZTE  و پشتیبانی کامل از سلولی فن آوری چند هسته ای با اتکا به 4G LTE  مودم سلوالر

ستم سی سنگین در متد  …و  VRS . FKP . MAX   من جمله  CORS در متد های مختلف  شود.پردازش  سهولت تمام انجام  در این  I-MAX , MAX با 

صورت آنی در  شود و دقیق ترین موقعیت را به  سهولت کامل و کوتاهترین زمان ممکن انجام می ستم با  سترنال در  اختیار کاربر میگذارد.سی آنتن تقویتی اک

وجود ندارد را داشییته و قادر اسییت به   3G , 4Gدیتاهای دریافتی از سیییم کارت ، در مناطقی که زیر سییاخت مناسییبی برای دیتای  این مودم وظیفه تقویت

 .شناسایی و تصحیحات را از آن دریافت کندمی باشد را  3G , 4G که ارسال کننده   BTS صورت اتوماتیک نزدیک ترین ایستگاه

 Tilt Surveyتکنولوژی 

by Android APP 

 

باعث میشیییود که  T300 در ماژول گیرنده  Web Serverسیییرویس انحصیییاری 

ستگاه  ارسال کرده  Roveرا به گیرنده  RTKبه صورت همزمان تصحیحات Base ای

صورت آنالین به دفتر  ستاتیک دیتاهای پس پردازش را دریافت و به  صورت ا و به 

گیگابایتی در این گیرنده  8حافظه داخلی کند. ت پردازش ارسییال کار شییرکت جه

قابلیت ذخیره سیییازی تمامی فرمت های ارسیییالی را به صیییورت طوالنی مدت در 

سرویس  ستاتیک میتوان از  شت ا شته و حتی پس از اتمام عملیات بردا گیرنده دا

Cloud .جهت ارسال آنالین به دفتر کار استفاده نمود 

 

 مدل جدید نسیییل GNSS های گیرنده در ComNav تکنولوژی منحصیییر به فرد

Plus T300 ، تکنولوژی به مجهز bubble Electronic , Survey TILT   جهت

با ژالن قاط  ئت دقیق ن به تراز گرفتن ژالن ، تراز دیجیتال بر روی  RTK قرا یاز  بدون ن

کنترلر جهت اطالع از وضعیت تراز آنتن این تکنولوژی کمک می کند تا نقاطی نظیر کنار 

 دقت با نیسیییتند ها ماهواره رس دید در که …دیوارهای بلند ، کنج ها ، زیر درخت و 

 درجه می باشد( 53.)حداکثر زاویه انحراف از خط عمود شوند برداشت مناسب
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 ComNavامکانات منحصر به فرد 

                                           by ComNav Tech.Ltd 

 GNSSچین و پیشتاز در طراحی و توسعه گیرنده های  BeiDouبه عنوان طراح و مجری سامانه تعیین موقعیت  ComNav کمپانی

 خود را با امکاناتی منحصر به فرد شامل موارد زیر طراحی و توسعه داده است: T300محصول 

 

 

 
 ComNav’s  Advanced QuantumTM Algorithm 

 
 

 ComNav Compass Receiver Utility software 
 

 
 DP-Filter Smooth Function 

 
 

 Support long baseline E-RTK 

 

 اطالعات تماس :

                                           by Nima Lotfollahi 

 توسیعیه تجیارت ژئیومیاتییک

 در ایرانComNav نمایندگی رسمی محصوالت 

  وتالـران تـی ایـرکت مهندسـش

 سلیماس مییدان ، فاطیمی مییدان از باالتیر ، آبیاد ییوسف ، تیهران

 پنیج و چهیار واحید ، شش و بییست پیالک ، پیارسیان بانیک جینب

 شماره های تماس:

 021 86 0931 42    

 

0912 493 75 59 

 

021 88 22 4503 

 

 آدرس وب سایت :

 www.irantotal.ir 

 
www.irancomnav.ir 

 
www.t.me/irtotal 

 
@irtotal 

 

http://www.irantotal.ir/

