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A Thales Navigation A Thales Navigation ááltal gyltal gyáártott GPS termrtott GPS terméékcsalkcsaláádokdok

Nagy pontosság
Gyors pozíció frissítés
Interferencia védelem
Terepállóság
Bővíthetőség

Navigációs hardver és 
szoftver termékek a Hertz 
autókölcsönző cég 
számára (USA, 60%)

Navigációs GPS termékek

Professzionális

Navigációs
rendszerek

Szabadidős GPS

56%

34%

10%



GPSGPS+GIS+GIS felhasznfelhasznáállóók k ááttekintttekintéésese
GIS piac

Pontosság

3- 5m

1 - 3m

0,001-1m

Adat használat

Adatgyűjtés

Adat karbantartás

Felhasználók száma



ProgramozhatProgramozhatóó GIS adatgyGIS adatgyűűjtjtőő
extrextréém km köörrüülmlméényekhez isnyekhez is



A A MobileMapperCEMobileMapperCE ffőőbb tulajdonsbb tulajdonsáágaigai

-- KKöönnyen kezelhetnnyen kezelhetőő
-- A  terepen cserA  terepen cseréélhetlhetőő

LiLi--ionion akkumulakkumuláátortor
-- NagymNagymééretretűű, sz, szíínes kijelznes kijelzőő
-- TerepTerepáállllóó kivitelkivitel
-- BBőővvííthetthetőő memmemóória (4GB!)ria (4GB!)
-- VezetVezetéék nk néélklküüli li 

kommunikkommunikáácicióó
-- 1 m alatti pontoss1 m alatti pontossáág g 

valvalóósidsidőőbenben
-- Alacsony Alacsony áárr



KKöönnyen betanulhatnnyen betanulhatóó GIS GIS 
adatgyadatgyűűjtjtőő terepi alkalmazterepi alkalmazáásokhoz sokhoz 



A MobileMapper fA MobileMapper főőbb tulajdonsbb tulajdonsáágaigai

-- gyorsan megtgyorsan megtéérrüüllőő beruhberuháázzááss
-- kköönnyen kezelhetnnyen kezelhetőő
-- nem sznem szüüksksééges speciges speciáális   lis   

vvéégzettsgzettséég a haszng a hasznáálatlatááhozhoz
-- terepterepáállllóó (v(víízzáállllóó, , üüttééssáállllóó, , 

porporáállllóó))
-- feltfeltöölthetlthetőő éés a terepen s a terepen 

szerkeszthetszerkeszthetőő sajsajáát vektoros t vektoros 
ttéérkrkéépek (shp, pek (shp, dxfdxf, , mifmif))

-- Magellan navigMagellan navigáácicióós fels felüületlet
-- Kicsi Kicsi éés ks köönnynnyűű (227 gramm)(227 gramm)
-- SzSzíínes kijelznes kijelzőő



2. A 2. A MobileMapper MobileMapper pontosspontossáágaga

0.5 mm átmérőjű
pont 1:24.000

0.5 mm átmérőjű
pont 1:10.000

MobileMapper hiba
WAAS korrekcióval

(sugár=2-3 m)

12 
m 5 m

MobileMapper hiba
sub-méter opcióval

(sugár<1 m)



1. 1. ÖÖnkormnkormáányzati nyzati MobileMapperMobileMapper felhasznfelhasznáállóók k 

TTéérkrkéépi adatok megjelenpi adatok megjelenííttéése, kezelse, kezeléése az se az öönkormnkormáányzati  nyzati  
munka megkmunka megköönnynnyííttéésséére re éés a lakosss a lakossáág informg informáálláásasa

HHáállóózati termzati terméékekkek
•• ÉÉppííttééshatshatóóssáági gi üügymenet gymenet 

kezelkezeléésese
•• Ingatlan nyilvIngatlan nyilváántartntartáás s 

kezelkezeléésese
•• Tulajdoni lapok kezelTulajdoni lapok kezeléésese
•• ZZööldfelldfelüületek nyilvletek nyilváántartntartáásasa
•• Utak nyilvUtak nyilváántartntartáásasa
•• FFáák nyilvk nyilváántartntartáásasa

Asztali termAsztali terméékekkek
•• TTéérinformatikai alaprendszer rinformatikai alaprendszer 
•• DAT tDAT téérkrkéépek kezelpek kezeléésese
•• KKöözmzműűnyilvnyilváántartntartáásoksok
•• LLéétestesíítmtméénygazdnygazdáálkodlkodááss
•• ÉÉppííttééssüügy gy éés teleps telepüülléésfejlesztsfejlesztééss
•• KKöörnyezet rnyezet éés ms műűemlemléékvkvéédelemdelem
•• Ingatlan Ingatlan éés cs cíímnyilvmnyilváántartntartáásoksok

Datakart Geodézia Kft.



2. 2. MobileMapperMobileMapper felhasznfelhasznáállóók a k a kköömműűveknveknééll

MobileMapper + MobileMapper + 3M3M™™ DynatelDynatel™™ 2273M 2273M kkááblekutatblekutatóó eszkeszköözz
MobileMapper + 1420 EMSMobileMapper + 1420 EMS--ID ID MarkerMarker kereskeresőő/olvas/olvasóó//íírróó



3. MobileMapper a k3. MobileMapper a köörnyezetvrnyezetvéédelembendelemben

A jA jéégsapka visszahgsapka visszahúúzzóóddáássáának feltnak feltéérkrkéépezpezéése az se az AntarktiszonAntarktiszon





MobileMapper elMobileMapper előőnyeinyei

Gyors Gyors éés egyszers egyszerűű üüzembezembeáállllííttááss

A legkedvezA legkedvezőőbb bb éértrtéék/k/áár arr aráány ny 

TerepTerepáállllóóssáágg

Hasznos funkciHasznos funkcióókk

-- TerTerüületmletméérréés (Eurs (Euróópai Unipai Unióós tans tanúússíítvtváány)ny)

-- FeltFeltöölthetlthetőő navignavigáácicióós ts téérkrkéépekpek

-- MintavMintavéételi rteli ráács tcs táámogatmogatáása sa 



ProfesszionProfesszionáális geodlis geodééziai GPS ziai GPS 
belbelééppőő ááronron



A ProMark2 fA ProMark2 főőbb tulajdonsbb tulajdonsáágaigai

- CM szintű alappont sűrítéshez

• CM szintű részletpont mérés 
topográfiai mérésekhez

• WAAS/EGNOS műholdas 
korrekcióval segített navigáció

• Feltölthető utcatérkép (részletes 
magyar utca és földúttérképek)

• Beépített terepi adatgyűjtő szoftver

• Kategóriájában a legkisebb 
(0,65kg)

• Egyedülálló, rendkívül kedvező ár

• Terepálló kivitel



1. ProMark21. ProMark2 felhasznfelhasznáállóók k 
Kiknek kKiknek kéészszüültlt??
–– Akiknek fontos a centimAkiknek fontos a centimééter szintter szintűű helymeghathelymeghatáározrozáás s éés a s a 

gyors terepi naviggyors terepi navigáácicióó
–– KKöörzeti frzeti fööldhivatalok, Kis geodldhivatalok, Kis geodééziai magziai magáánvnváállalkozllalkozáások, sok, 

ÉÉppííttőőccéégek, Hidrolgek, Hidrolóógiai felmgiai felméérrééssel foglalkozssel foglalkozóó ccéégek, gek, 
TTéérkrkééppéészeti vszeti váállalkozllalkozáásoksok



A ProMark2 elA ProMark2 előőnyeinyei

PontkeresPontkereséés s éés felms felméérréés ugyanazzal az eszks ugyanazzal az eszköözzelzzel..

A A ProMark2 ProMark2 mozgmozgóó vevvevőő egy kegy köönnynnyűű éés ks kéényelmesen nyelmesen 
hasznhasznáálhatlhatóó mozgmozgóó egysegyséégg

A A GPSGPS felmfelméérréési techniksi technikáával val 100100--szorszor nagyobb tnagyobb táávolsvolsáágot got 
lehet meghatlehet meghatáározni mint a hagyomrozni mint a hagyomáányos technolnyos technolóógigiáávalval
(150m (150m ttáávolsvolsáágg vsvs. . 15km 15km bbáázistzistáávolsvolsáágg GPSGPS--elel))

ProMark2 ProMark2 kinematikus rendszer kinematikus rendszer cmcm--eses pontosspontossáággúú
ttéérkrkééppont gyppont gyűűjtjtéést biztosst biztosíít t 50%50%--alal olcsolcsóóbban mint egy bban mint egy 
hagyomhagyomáányos mnyos méérrőőáállomllomáássalssal..

A terepen hasznA terepen hasznáálhatlhatóó navignavigáácicióó



ZZ--MAXMAX
Napjaink legmodernebb Napjaink legmodernebb 
geodgeodééziai GPS technikziai GPS technikáájaja



A A ZZ--MaxMax ffőőbb tulajdonsbb tulajdonsáágaigai

Jelvesztés esetén 2 másodperc múlva 
újra cm szintű koordináta a bázistól 
max. 20 km-en belül

Cm szintű koordináta RTK 
üzemmódban a bázistól maximum 50 
km-re (20km+525%, 30km+ 177% )

integrál UHF + GSM modul, azonnali 
átkapcsolási lehetőséggel

Minden egyben, kábelmentes 
kiépítés!

Teljes megoldás a terepi és az irodai
programmal (EOV)

Folyamatos 14 óra terepi munka 1db 
integrált Li-ion akkumulátorral



1. 1. ZZ--maxmax felhasznfelhasznáállóók k 
Kiknek kKiknek kéészszüültlt??
–– Akiknek nagy terAkiknek nagy terüületen rleten röövid idvid időőn beln belüül kell centiml kell centimééter ter 

szintszintűű koordinkoordinááta, felmta, felméérrééshez vagy kitshez vagy kitűűzzééshezshez
–– ÚÚttééppííttőő ccéégek, Kgek, Köözmzműűééppííttőő ccéégekgek, , FFöölhivatalok, Nagy lhivatalok, Nagy éés s 

kköözepes mzepes mééretretűű geodgeodéézia vzia váállalkozllalkozáások, Tsok, Téérkrkééppéész csz céégek,  gek,  
KavicsbKavicsbáánynyáák, Szemk, Szeméétleraktlerakóókk



Profi GPS Profi GPS 
belbelééppőő ááronron



Az AC12 OEM kAz AC12 OEM káártya tulajdonsrtya tulajdonsáágaigai

Alacsony ár

12 GPS Csatorna GPS+SBAS 
(WAAS/EGNOS/MSAS) ASIC

utó-feldolgozható kimenet (RINEX)

Alacsony fogyasztás

3mm pontos fázismérés 

Kiváló számos alkalmazáshoz: 
navigáció, nyomon követés, irány és 
dőlésmérés, deformáció monitorozás, 
relatív navigáció, hadsereg, stb.

Gyors újraéledés



KKéérdrdééseksek



Elérhetőség
Érsek Ákos

GUARDS Rt.

1023 Budapest, Vérhalom utca 16.

Telefon: 336-30-40, 06-20-9611818

Mail: gps@guards.hu

Web: www.magellangps.hu, 
www.magellangps.com

mailto:gps@guards.hu
http://www.magellangps.hu/
http://www.magellangps.com/
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