
 

RTK GNSS prijímač 

 Kompaktný, ľahký, robustný 

 Plne integrovaný prijímač, anténa, 
batéria, pamäť a komunikačný modul 

 Kvalitná multištrukturálna GNSS čipová 
sada Vanguard 

 Integrovaná viackanálová 
komunikačná technológia LongLinkTM 

 Kompletne bezkáblová konštrukcia 



 

RTK GNSS prijímač HiPer SR 

Kompaktný, robustný, moderný, cenovo dostupný Robustný a ľahký 
HiPer SR je ľahký, zároveň robustný. 
Je zaručené, že na výtyčke vydrží pád 
na betón z výšky 2 m. Kovové 
horčíkové púzdro je robustné a 
ľahké. 

So svojou špičkovou technológiou v novom elegantnom, 
robustnom prevedení poskytuje nový HiPer SR vynikajúci 
výkon za prijateľnú cenu. 
Kompaktná, integrovaná konštrukcia prijímača zahŕňa GNSS 
dosku, najlepšiu priemyselnú anténu Fence Antenna™, 
utesnený napájací zdroj s dlhou životnosťou, pamäťové 
úložisko a pokrokovú komunikačnú technológiu LongLink™ od 
Topconu. 
 
S HiPer SR nemusíte obetovať trvanlivosť a výkon, ak chcete 
mať odľahčený prijímač. HiPer SR - to je kompaktný, ľahký 
prijímač konštruovaný tak, aby zniesol nejobtiažnejšie 
vonkajšie podmienky a hrubé zaobchádzanie na stavbe. 
 
Konštrukcia HiPer SR tiež poskytuje značnú všestrannosť, 
ktorá umožňuje konfiguráciu prijímača viacerými spôsobmi 
podľa požiadaviek vášho projektu. Dva prijímače Hiper SR 
môžete použiť ako základ lacného bezkáblového  
RTK systému. 
 
S komunikačnou technológiou LongLink™ RTK je HiPer SR 
dokonalým dostupným systémom pre malé staveniská.  
HiPer SR je tiež skvelým, lacným statickým GNSS systémom, 
ktorý je možné naprogramovať a prevádzkovať v teréne 
použitím len jedného tlačítka. HiPer SR je tiež možné používať 
ako sieťový RTK rover pridaním sieťových funkcií a kontroléru 
s prístupom na mobilný internet. 

Integrovaná konštrukcia 
HiPer SR prináša inovatívnu 

kombináciu kompaktnej ľahkej 
konštrukcie s pokročilou technológiou 
a výkonom. Integrovaná konštrukcia 
zahŕňa GNSS prijímač, napájací zdroj, 
pamäť a komunikačný modul - všetko 
v robustnom púzdre utesnenom pred 
vplyvom prostredia. 

Bezkáblové prevedenie 
Tento plne integrovaný prijímač v 
teréne pracuje bez kabeláže, antén, 
vstupov pre batérie, alebo 
konektorov, o ktoré je potrebné 
starať sa. Miniatúrny USB port je 
úplne vodotesný. 

Technológia Vanguard 
Najnovjšia GNSS čipová sada a 
firmware Topcon zaisťujú univerzálne 
sledovanie kanálov. Firmware 
prijímača dokáže čítať signály 
existujúcich satelitov a nové signály 
plánované pre budúcnosť. 

Výhradná RTK technológia LongLink™ od Topconu 
zabezpečuje perfektnú RTK komunikáciu zo základňovej 
stanice na krátke vzdialenosti 300+ metrov. S HiPer SR si 
budete užívať spoľahlivú komunikáciu medzi základňou a 
roverom bez interferencií, na jej prevádzku nie je potrebné 
mať úradnú licenciu FCC. RTK technológia LongLink™ zaišťuje 
vynikajúce vlastnosti v najobtiažnejšom rádiovom prostredí, 
ako je tomu v blízkosti letísk alebo v centrách veľkomiesta. 



 

Vodotesný port pre komunikáciu a nabíjanie       USB dátový port 

Púzdro z horčíkovej zliatiny 

Integrovaná technológia 
LongLink™ 

Ovládanie MINTER s extra žiarivými LED diódami 

GNSS čipová sada Vanguard 

Fence Antenna™ 

Hranatá  

konštrukcia 

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI 

POLOŽKY SÚPRAVY 
Fence Antenna™ 
Poskytuje výborné sledovanie 
satelitov v obtiažnych 
podmienkach. Skutočný rozdiel 
medzi presnými GNSS systémami 
nie je v tom, ako dobre sú 
schopné sledovať v otvorenom 
teréne, ale v reálnych situáciách s 
rôznymi prekážkami. V porovnaní s 
inými, dnes dostupnými RTK 
prijímačmi, poskytuje HiPer SR s 
Fence Antenna™ silnejšie a 
čistejšie sledovanie signálu, čo 
znamená lepšie výsledky. 

Komponenty systému 

 Prijímač Hiper SR 
 Nabíjačka batérie  
 Transportný kufor 
 Mini USB kábel 
 Popruhy 



 


