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Sanding AQUILA T66 pro modelinde Marwell7 Teknolojisine sahiptir
GNSS alıcısı tüm uydu sistem sinyallerinin takibini yapar 
GPS| GLONASS | Galileo | BeiDou | IRNSS | QZSS | SBAS
MSS L-Band Trimble RTX Omnistar

Yeni nesil Linux işletim sistemi iş verimliliği 
ve RTK performansınındaki verimliliği artırır. Tek seferde birden fazla 
komuta cevap verebilen eşsiz bir mekanizmaya sahiptir. Gerçek zamanlı 
olarak daha hızlı ve hassas olan AQUILA T66 pro alıcıları kararlı ve 
istikrarlıdır.

AQUILA T66 pro alıcısı içerisindeki dijital eğim sensörü sayesinde 
kullanıcıların jalonu dik olarak tutamadığı veya giremediği noktalarda 
jalonun uç noktasına göre koordinatlandırır.

Datalink 
Multifonksiyonel dahili dijital radyo 
Protokoller:  Trim Talks450S, TrimMarks3, PCC EOT, ve SANDING
AQUILA T66 pro alıcısı CORS istasyon ağından almış olduğu veriyi radyo 
frekansları vasıtası ile gezici cihazlara iletip RTK olarak da çalışmasını 
sağlayan teknolojik dijital rodyoya sahiptir. Gezici cihazınız aynı anda 
sahada sabit olarak da diğer alıcılara düzeltme yayını  gönderebilmektedir.

İnternet RTK  düzeltme yayını yönlendirme Sabit RTK düzeltme yayını yönlendirme

3Watt

3 Watt dahili dijital radyo ile RTK çalışmalarınızda geniş alanlardaki 
düzeltme yayınını güçlü bir şekilde iletir.
Dahili modem ile 8km lik bir alanda hassas RTK işleminizi kolaylıkla
yapmanızı sağlar.

Web UI özelliği Wi-Fi ile bir bilgisayar veya cep telefonu üzerinden 
AQUILA T66 pro tüm ayarlarını kon�güre edebilir ve alıcının durumunu 
kontrol edilebilir. Ayrıca güncellemeleri kablosuz yapabilmenizi sağlar.

Wi-Fi & WebUI
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Wi-Fi & WebUI

NFC

Bluetooth

Sesli uyarı

NFC özelliği sayesinde alıcıya kontrol ünitesini yaklaştırdığıınızda 
hızlı ve pratik bir bağlantı ayarlarını sağlar.

AQUILA T66 pro modeli çift modlu Bluetooth a sahiptir.
Bluetooth 4.0
Bluetooth 2.1 standartı ile veri iletişimini daha güçlü sağlar.

AQUILA T66 pro  Türkçe destekli sesli uyarı özelliği sayesinde alıcının 
durumu ile ilgili gerçek zamanlı olarak sesli uyarı yapar.
(Batarja uyarısı, Fix vb.)

Yüksek koruma

8G SSD HafızaRINEX OTG

8

AQUILA T66 pro modelindeki 2 adet li ion batarya yuvası mevcuttur.
Çalışma esnasında bataryalar değiştirilebilir özelliktedir.
Li-ion bataryaları sayesinde uzun süre kesintisiz ölçümlerinizi yapabilirsiniz
2li batarya ile  statik mod 26 saat,
16 saat sabit mod(dahili modem ile), 
20 saat gezici CORS modunda çalışmanızı sağlar.

Dahili 8GB SSD hafıza
OTG ile Rinex veri aktrımı 
Harici USB belleği destekler. 64 GBa kadar hafızayı yükseltebilirsiniz.

AQUILA T66 pro  IP67 standartlarındadır. Toz ve su geçirmez özelliktedir. 
Düşme çarpma testleri yapılmıştır. Rüzgarlı ve yağmurlu havalardaki 
ölçüm şartlarına üstün koruması ile kesintsiz devam edebilirsiniz.

İkili Batarya

Li-ion 

Statik ölçümlerinizi OTG fonksiyonu ile direkt �ash belleğe aktarabilme özelliği. 
50Hz’e kadar ham veri toplamayı destekler.






