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Akcesoria FJD AT2 



 

FJDynamic s 

Stacja Bazowa 



Stacja bazowa nawigacji satelitarnej FJD                        

 

Rolnicza stacja bazowa FJD o wysokiej dokładności, która może 

osiągnąć zasięg działania 5-25 km bez dostępu do internetu. Łączy 

się z pozycjonowaniem GNSS i techniką RTK, aby zapewnić stabilne 

dane RTK dla urządzeń mobilnych. Podwójna konstrukcja baterii daje 

stały czas trwania zasilania. Jest on zazwyczaj używany jako stacja 

referencyjna dla rolnictwa precyzyjnego.   

 

  

 

  

400&900MHz 
5-25km             

Zasięg Roboczy 
Wysoka Moc         

Wbudowanego Radia 

Odkrywanie CORS 

Dokładność Pozycjonowania 

Na Poziomie Centymetrowym 

Rolnictwo Precyzyjne & 

Budownictwo 

Podwójna Konstrukcja Baterii 

Nieograniczona Trwałość 



 

Moduł Stojaka 
Pomaga w dostępie do otwartej przestrzeni i 

utrzymaniu silnego i stabilnego sygnału. 

Moduł Stojaka Antenowego (opcjonalny)  
Statyw dla anteny zewnętrznej. Pomaga zwiększyć 

zasięg oraz unikać bariery terenowe. 

Moduł Radiowego Wzmacniacza Mocy (900MHz) 

Zewnętrzny wzmacniacz sygnału. Zwiększa 

odległość i zasięg roboczy stacji RTK. 

Moduł Radiowy o Dużej Mocy (400MHz) 
Zewnętrzne radio dużej mocy o transmisji sygnału 

na duże odległości i dużym zasięgiem pracy. 

Skład Produktu 
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Pozycjonowanie 3D na Poziomie Centymetra   
Połączenie z technikami GNSS i RTK, dostarczając 

referencyjne dane pozycjonowania dla zestawu do 

autostereografii w celu uzyskania bardziej precyzyjnego 

pozycjonowania. 

Automatyczne Wykrywanie Kanałów 

Z wbudowanym układem przeciw zakłóceniowym oraz 

anteną o dużym zasięgu i wysokiej wydajności 

odbiornika, może automatycznie sparować optymalny 

sygnał. 

- 

Konstrukcja Modułowa 

Modułowa konstrukcja wyraźnie 

identyfikuje funkcję każdego modułu i 

redukuje zamieszania. 

Globalny Zasięg Sygnału   

Może odbierać globalne sygnały 

satelitarne w tym GPS, GLONASS, BDS, 

GALILEO i QZSS. 

Szybka Konfiguracja 

Szybka konfiguracja stacji bazowej może być 

zrealizowana pod warunkiem, że zostanie 

wybrana właściwa lokalizacja. 
. 

Wymienna Bateria 

Podwójna bateria zapewnia czas pracy 12 godzin, 

a baterię można wymienić bez konieczności 

wyłączania zasilania, co gwarantuje ciągłą pracę. 

- 

Właściwości satelitarnej stacji bazowej FJD 



 

Stacja Bazowa Nawigacji Satelitarnej 

作为参考站 

Stacja bazowa nawigacji satelitarnej jest wykorzystywana w rolnictwie precyzyjnym FJD. Dostarczanie stabilnych danych RTK dla 

urządzeń mobilnych z modułem radiowym, który umożliwia maszynom rolniczym uzyskanie centymetrowej dokładności 

pozycjonowania. Zwykle jest to bardziej przydatne, gdy nie ma sieci i pokrycia CORS. 

Użyj Jako Stacji Referencyjnej 



 

DZIĘKUJE 


