


Pierwszy odbiornik w Polsce, wyposażony w najnowszą płytę główną od Trimble,   

Model BD990, z technologią Maxwell 7. 

RUIDE PULSAR R6p to najnowsza 
generacja odbiornika GNSS z grupy RUIDE. 
Odbiornik jest wyposażony w  
najnowocześniejszą i najbardziej 
zaawansowaną technologicznie, trzy-
częstotliwościową, 336-kanałową płytę 
główną Trimble BD990 obsługującą 
wszystkie istniejące systemy satelitarne: 
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, 
IRNSS, SBAS i pełny zakres dostępnych 
częstotliwości. Płyta wdraża szereg 
innowacji technologicznych. Obejmują one 
opatentowaną technologię „Advanced RF 
Spectrum Monitoring”, która umożliwia 
wykrywanie sygnałów satelitarnych nawet 
słabej jakości, a dzięki zastosowaniu 
odpowiednich filtrów, zwiększanie ich 
stabilności.    

Trimble BD990  
to niekwestionowany lider 
wśród płyt głównych GNSS. 
Najnowsza technologia Trimble 
Maxwell 7, zapewnia najszybszą i 
najbardziej niezawodną 
inicjalizację RTK.  
Inicjalizacja jest dostępna już 
kilka sekund po podłączeniu do 
stacji referencyjnej. 
Dostępność tej technologii 
umożliwia uzyskanie stabilnego 
rozwiązania „Fixed” w najbardziej 
niedostępnych miejscach o 
niskiej jakości zasięgu sygnału 
satelitarnego.  

• Technologia Trimble Maxwell 7    
• 336 Kanałów 
• Obsługa wszystkich konstelacji GNSS 

 
 
 

• Obsługa RTX Center Point     
• Centymetrowa dokładność wyznaczania pozycji na 

całym świecie, bez stacji bazowej 
• Technologia Advanced RF Spectrum Monitoring 
 



Główne cechy i funkcje 

Zasilanie z dwóch baterii Hot-Swap 
 
W odbiorniku RUIDE Pulsar, czas pracy odbiornika zwiększa się 2-
krotnie, ze względu na użycie 2 wymiennych baterii, z 
możliwością wymiany na gorąco, bez przerywania pracy (hot-
swap). Po rozładowaniu się pierwszej baterii, następuje 
automatyczne przełączenie na drugą baterię. Odbiornik może 
być opcjonalnie wyposażony w zewnętrzny akumulator. 

Elektryczna tyczka od RUIDE, to tyczka, z ukrytym kompletem baterii w środku, która 
umożliwia zasilanie odbiornika GNSS, poprzez styki zamontowane w gwincie. Działa 
ona tak, jak zewnętrzny Powerbank ale nie wymaga używania kabli. Sprawdzenie 
stanu naładowania tyczki odbywa się poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Po 
rozładowaniu baterii wewnątrz odbiornika, może się on przełączyć na zasilanie z 
elektrycznej tyczki. 
Aby podłączyć elektryczną tyczkę do odbiornika, wystarczy ją wkręcić, tak jak 
standardową tyczkę. 



Odbiornik PULSAR wyposażony jest w większą antenę, która oprócz tradycyjnych korekt, obsługuje również odbiór 
poprawek, które docierają do odbiornika za pośrednictwem satelity  geostacjonarnego (przez L-band), co pozwala na pracę 
z globalną siecią stacji referencyjnych i obsługę Trimble RTX w technologii Center Point. W ten sposób odbiornik zapewnia 
centymetrową dokładność, w dowolnym miejscu na świecie, bez połączenia z naziemną siecią stacji bazowych (np. bez 
ASG-Eupos, itp.) oraz bez sieci komórkowej. Ponadto odbiornik obsługuje serwis Trimble RTX przez IP za pośrednictwem 
połączenia internetowego, co pozwala otrzymać poprawki również w trudnych warunkach, np. przy ograniczonej 
widoczności nieba. Dokładność wyznaczenia pozycji za pomocą usługi Trimble RTX zależy od wybranej subskrypcji. Możliwe 
jest uzyskanie dokładności lepszej niż 4 cm dla poziomu i 9 cm dla pionu, w czasie nawet poniżej 5 minut. 



Elektroniczna libella 
Wbudowany sensor, pozwala na wyświetlanie elektronicznej libelli w czasie 
rzeczywistym na ekranie kontrolera, dzięki czemu użytkownik cały czas ma 
informacje o stanie spionowania instrumentu. 
Nie musisz sprawdzać stanu libelli na tyczce. 

Tilt survey, czyli mierz w odchyleniu od pionu 
Pulsar wyposażony jest w system Tilt, co pozwala na pomiary nawet wtedy, gdy 
odbiornik jest odchylony od pionu. Wbudowany kompensator automatycznie 
skoryguje współrzędne do grotu tyczki, stosownie do kąta i kierunku wychylenia. 
Na życzenie użytkownika,  system można ustawić również w taki sposób, aby 
pomiar był niemożliwy, gdy tyczka z odbiornikiem nie znajduje się w pionie. 
Pozwala  to uniknąć błędów w terenie. 



Linux OS 
Oprogramowanie wewnętrzne odbiornika oparte jest na systemie 
operacyjnym Linux. Nowa generacja tego systemu, znacznie 
poprawia wydajność pracy w trybie RTK. Unikalny mechanizm 
przetwarzania danych, który pozwala w czasie rzeczywistym na 
udzielanie odpowiedzi na wiele komend jednocześnie,  zapewnia 
stabilniejszą i szybszą pracę. Oprócz tego, że stabilność systemu jest 
dużo wyższa, praca może być jeszcze dłuższa i niezakłócona. 

Web User Interface - WEB SERVER - 
Dzięki zastosowanej platformie Web UI, użytkownik ma możliwość 
bieżącego bezprzewodowego monitorowania odbiornika oraz 
konfiguracji odbiornika za pomocą połączenia Wi-Fi lub USB. 
Wystarczy, że weźmiesz do ręki dowolny smartfon, tablet czy 
komputer PC i możesz połączyć się przez Wi-Fi z odbiornikiem R6i. 
Wykorzystując naszą nową platformę WebServer, możesz bez 
użycia kontrolera w kompletny sposób zarządzać odbiornikiem. 
Możesz szybko sprawdzić i zmienić tryb pracy odbiornika, 
sprawdzać bieżący układ satelitów, ustawić parametry połączenia 
ze stacją referencyjną, włączyć retransmisję korekt, dowiedzieć się 
jaki jest stan baterii, etc.  

Wewnętrzny modem w standardzie 4G/LTE 
Odbiornik wyposażony jest w wewnętrzny modem komórkowy w 
standardzie 4G/LTE ze wsparciem dla WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE/FDD-
LTE. Modem jest również kompatybilny z 3G GPRS/EDGE. Zapewnia to 
szybkie i stabilne pobieranie korekt RTK/RTN przez sieć komórkową. Kartę 
SIM można zamontować w odbiorniku bez wyciągania baterii. 

Pracuj bez wkręcania anteny  GSM. Antena ta jest ukryta wewnątrz 
odbiornika, przez co nie jest narażona na uszkodzenia mechaniczne 
(np. zawadzenie o gałąź lub inny wystający przedmiot). 



Funkcja Routera i Repeatera - retransmisja 
korekt RTK dla wielu odbiorników 
Odbiornik GNSS PULSAR R6p posiada 
funkcję Routera. Może on pobierać 
poprawki RTK przez internet, z sieci stacji 
referencyjnych jak np. ASG-Eupos, a 
następnie może dalej w czasie 
rzeczywistym retransmitować korekty do 
pozostałych odbiorników, pracujących w 
trybie RTK. Dzięki temu korekty mogą 
dotrzeć również do tych odbiorników, które 
są poza zasięgiem sieci komórkowej. 
Wystarczy jeden Login dostępowy do sieci 
stacji referencyjnych, aby z korekt RTK 
mogła skorzystać większa liczba 
odbiorników ruchomych.  

Radio transfer - jedna stacja bazowa dla 
wielu odbiorników 
Odbiornik Pulsar może retransmitować 
korekty z własnej naziemnej stacji 
bazowej, do wielu odbiorników 
ruchomych (rover), przez radio UHF. 
Jednocześnie odbiornik, który 
retransmituje korekty, również może 
jednocześnie pracować jako rover. 



Gdy użytkownik pracuje z własną stacją 
bazową, zazwyczaj przy odbiornikach 
starszego typu, wykorzystywał do tego 
komunikację UHF. Jednak ta droga 
komunikacji wiąże się z ograniczonym 
zasięgiem. Oznacza to, że maksymalna 
odległość między bazą i roverem ograniczona 
jest mocą radia nadawczego oraz 
ukształtowaniem terenu. Natomiast 
odbiornik R6p umożliwia również 
komunikację pomiędzy bazą i roverem 
również przez internet, bezpośrednio z 
wykorzystaniem sieci komórkowej. 

Wewnętrzne radio cyfrowe, nadawczo-odbiorcze, umożliwia odbiornikowi R6i zarówno odbiór jak i wysyłanie 
poprawek RTK. Szeroki zakres częstotliwości 410-470 MHz i wsparcie dla większości popularnych protokołów sprawia, że 
możesz połączyć się z innym dowolnym odbiornikiem i stworzyć własną niezależną parę do pracy w trybie RTK. Jest to 
idealne rozwiązanie dla osób, które pracują w miejscach gdzie brak jest zasięgu sieci komórkowej lub tam gdzie nie ma 
sieci stacji referencyjnych. 

Komunikacja bezprzewodowa - BLUETOOTH, NFC, Wi-Fi 
Nowy moduł Wi-Fi wbudowany w odbiornik, pozwala nie tylko na dostęp do 
internetu bezpośrednio z poziomu odbiornika ale również może pełnić funckję 
hotspotu. Dowolne urządzenie wyposażone w Wi-Fi jak smartfon czy tablet może 
zarządzać odbiornikiem. 
Podwójny moduł Bluetooth w standardzie 4.0 zapewnia sprawną bezprzewodową 
łączność nie tylko ze standardowymi kontrolerami ale również ze smartfonami, 
tabletami czy laptopami. Jest on również kompatybilny ze standardem Bluetooth 
2.1. Użytkownik ma zapewniony zarówno daleki zasięg jak i stabilną wymianę 
danych. 
R6p wyposażony jest również w komunikacje krótkiego zasięgu NFC. Dzięki temu 
możliwe jest szybkie i wygodne, automatyczne parowanie odbiornika z 
kontrolerem. 



SM
S 

Odbiornik R6p może być również zarządzany, monitorowany i 
konfigurowany przez wiadomości SMS 

Wystarczy, że wyślesz do odbiornika SMS i otrzymasz: 
    - informację o ilości śledzonych satelitów 
    - informację o trybie pracy (Baza/Rover/Statyka) 
    - informację o bieżącej pozycji odbiornika 
    - informację o wysokości anteny, etc... 

Aby rozpocząć pracę w trybie stacji bazowej 
wystarczy, że wyślesz odpowiednią komendę 
przez SMS do odbiornika 

Gdy odbiornik zostanie poruszony, również 
otrzymasz ostrzeżenie przez SMS. 

Nie musisz znać komend na pamięć. Wystarczy, 
że wyślesz do odbiornika komendę "HELP", a 
otrzymasz listę wszystkich niezbędnych komend 
do sterowania odbiornikiem przez SMS. 



Full GNSS – wszystkie konstelacje w standardzie 

Odbiornik PULSAR R6p z płytą BD990 od Trimble, już dzisiaj w standardzie odbiera 
sygnały ze wszystkich dostępnych obecnie konstelacji. Nie wymagane są żadne 
dodatkowe dopłaty. 

• GPS 

• GLONASS 

• BEIDOU 

• GALILEO 

• SBAS, inne 



Specyfikacja i parametry odbiornika RUIDE PULSAR R6p 

Równocześnie śledzone sygnały satelitarne 

Liczba kanałów 336 (Płyta Trimble BD990 z Maxwell 7) 

Rodzaje śledzonych sygnałów GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 

GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 

BEIDOU B1, B2, B3 

GALILEO GIOVE-A, GIOVE-B, E1, E5A, E5B, E6* 

QZSS, WAAS, MSAS, EGNOS, GAGAN 

SBAS L1C/A, L5 (dla satelitów obsługujących L5) 

L-Band Trimble RTX 

Cechy GNSS Częstotliwość pozycjonowania: 1Hz ~50Hz 

Czas inicjalizacji: <10s 

Wiarygodność rozwiązania: >99.99% 

Dokładność pozycjonowania 

Pozycj. GNSS kodowo-różnicowe Poziom: ±0.25m+1ppm Pion: ±0.50m+1ppm 

Dokładność pozycjonowania SBAS: typowo <5m 3DRMS 

Pomiary GNSS statyczne Poziom: ±3mm+0.1ppm Pion: ±3.5mm+0.4ppm 

Pomiary w trybie RTK Poziom: ±8mm+1ppm Pion: ±15mm+1ppm 

Pomiary sieciowe RTK/RTN Poziom: ±8mm+0.5ppm Pion: ±15mm+0.5ppm 

Trimble RTX Poziom: 2-10 cm (5-30min) Pion: 8-20 cm (5-30min) 

Czas inicjalizacji RTK 2~8s 

Interakcja z użytkownikiem 

System operacyjny Linux (dotyczy wewnętrznego systemu odbiornika) 

Przyciski Obsługa dwoma przyciskami na panelu odbiornika 

Wskaźniki Pięć diod Led 

Interfejs Użytkownika Web Możliwość bezprzewodowego monitorowania, zarządzania i 
konfiguracji  odbiornika przez Webserver za pomocą sieci Wi-Fi lub 
Bluetooth 

Komunikacja głosowa Technologia komunikacji głosowej iVoice – info. i statusy pracy 
odbiornika 

Właściwości sprzętowe 

Wymiary 13.5 cm x 12.5 cm (średnica x wysokość) 

Waga 1.39 kg (łącznie z bateriami) 

Materiał Obudowa magnezowo-aluminiowa 

Temperatura pracy / przechowyw. -30°C~+65°C / -40°C~+80°C 

Wilgotność 100% bez kondensacji  

Wodoszczelność/Pyłoszczelność Spełnia standardy IP67, ochrona przed krótkotrwałym 
zanurzeniem i przed wnikaniem pyłu 

Upadki i wibracje Upadek z 2m na betonowe podłoże odbiornika zamontowanego 
na tyczce 

Zasilanie 9-25V stałe 

Baterie Wyjmowalne i wymienne akumulatory Li-Ion 7.4V, opcjonalnie 
powerbank 

Sposoby zasilania Dwie baterie hot-swap, automatyczne przełączanie,  
Elektryczna tyczka z wewnętrzną baterią 

Orientacyjny czas pracy Pojedyncza bateria: >8godz. (tryb statyczny). 16 godz. przy dwóch 
bateriach hot-swap. 
 

Komunikacja 

Porty wejścia/wyjścia 5Pin LEMO zasilanie zewn. +RS232, 7PIN LEMO RS232 + zewn. USB 
(OTG)+Ethernet 

 1 port antenowy, slot na kartę SIM 

Modem bezprzewodowy Wbudowane radio, przełączanie 1W/2W/3W, typowy zasięg do 8km, 
410-470MHz 

 Przełączanie pomiędzy reapiterem Radiowym i Internetowym 

Zewnętrzny modem Zewnętrzny modem radiowy (opcja) o mocy 5W/25W 

Obsługiwane protokoły radiowe TrimTalk450s, TrimMark3, PCC EOT, RUIDE, 

Modem sieci komórkowej Modem 4G LTE WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE/FDD-LTE  
kompatybilny również z 3G GPRS/EDGE 

Podwójny moduł Bluetooth BLEBluetooth 4.0, wsparcie dla android, iOS,  

Komunikacja NFC Realizuje połączenia krótkiego zasięgu(do 10 cm) auto parowanie 
odbiornika z kontrolerem NFC 

Urządzenia zewnętrzne Opcjonalny zewnętrzny modem GPRS/EDGE, przełączalny 

 Możliwość połączenia z kartą WLAN 

Wi-Fi 

Standard 802.11 b/g 

Hotspot Wi-Fi Dowolne urządzenie mobilne można połączyć przez Wi-Fi do 
wewnętrznego 

Client Wi-Fi Webserwera w celu kontroli i monitorowania odbiornika 

 Odbornik może odbierać i udostępniać poprawki przez Wi-Fi 

Transmisja danych i przechowywanie 

Zapis danych Pamięć wewnętrzna 8GB 

 Możliwość podłączenia zewnętrznej pamięci USB 

 Zapis surowych obserwacji z częstotliwością do 50Hz 

Transmisja danych Transmisja przez USB, wsparcie dla pobierania przez FTP/http 

Formaty danych  Różnicowe: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, 
RTCM 3.2 

 Dane wyjściowe GPS: NMEA 0183, PJK, kod binarny, Trimble GSOF 

 Wsparcie dla modeli sieciowych: VRS, FKP, MAC, pełne wsparcie dla 
NTRIP 

Wewnętrzny system czujników 

TILT / pomiary w odchyleniu od 
pionu 

Wbudowany system czujników automatycznie koryguje współrzędne, 
w oparciu o kierunek i kąt  

 odchylenia od pionu lub zabezpiecza użytkownika przed pomiarem 
„niespionowanych” pikiet  

Elektroniczna libella Libella wyświetlana jest w czasie rzeczywistym na ekranie kontrolera, 
status spionowania  

 odbiornika sprawdzany jest w czasie rzeczywistym 

Termometr Wewnętrzny czujnik monitoruje na bieżąco temperaturę i koryguje 
temp. odbiornika 

 




