
ລາຍລະອຽດຂອງສິ ນຄ້າ
ການປະຕິບັດການ
ຊ່ອງສັນຍານ

ການເຂ ົ້າເຖິງສັນຍານ
220 Channels 
BDS B1, B2, B3 

Target your success 

GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 

GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 
SBAS L1C/A, L5 (Just for the satellites supporting L5) 

GNSS Features 

Galileo GIOVE-A, GIOVE-B, E1, E5A, E5B 
QZSS, WAAS, MSAS, EGNOS, GAGAN, SBAS 
Positioning output rate: 1Hz~50Hz 

GALAXY 
Initialization time: < 10s
Initialization reliability: >99.99%

ຄວາມຊັດເຈນໃນການວາງຕ າແໜ່ງ
Code Differential GNSS Positioning Horizontal: 0.25 m + 1 ppm

Vertical: 0.50 m + 1 ppm
SBAS positioning accuracy:   typically<5m 3DRMS

Static GNSS Surveying Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm
Vertical: 5 mm + 0.5 ppm

Real-Time Kinematic Surveying Horizontal: 8 mm + 1 ppm

(Baseline<30km) Vertical: 15 mm + 1 ppm Smaller than smaller 
Horizontal: 8 mm + 0.5 ppm

Network RTK Vertical: 15 mm + 0.5 ppm
RTK initialization time: 2~8s

ລັກສະນະ
ຂະໜາດຂອງຕ ວເຄ ື່ອງ 12.9 cm×11.2cm
ນ ້າໜັກ 970g (ນ ້າໜັກຕ ວເຄ ື່ອງລວມກັບBattery)

Magnesium aluminum alloy shellປະເພດຂອງວັດສະດຸ
ສະພາບແວດລ້ອມແລະການເກັບຮັກສາ
ພາກສະໜາມ
ການເກັບຮັກສາ

-45 ~ +60 
-55 ~ +85 

12.9 cm 

ຄວາມຊ ່ມຊ ື່ນຂອງອາກາດ ບ ໍ່ມີຜ ນກະທ ບ
ລະບ ບການກັນນ ້າ/ກັນຝຸຸ່ນ ມາດຕະຖານ IP67, ສາມາກັນນ ້າໄດ້ໃນໄຍະບ ໍ່ເກີນ1m

ມາດຕະຖານ IP67, ສາມາກັນຝຸຸ່ນໄດ້ແບບມີປະສິດທິພາບ
ການກັນກະແທກ ການຕ ກໂດຍທີື່ບ ໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ/ໃຊ້ງານ : ຕ ກຈາກລວງຕັົ້ງສາມາດກັນກະທ ບໄດ້ໃນໄລຍະບ ເກີນ2m

ລະບ ບໄຟ
Power Consumption 2W

Battery ສາມາດຖອດແລະສາກນອກໂຕເຄ ື່ອງ, Lithium-ion battery

ໄລຍະການໃຊ້ງານໂຕຈິງຂອງBattery Single battery: 7h (static mode)
5h (internal UHF base mode) 
6h (rover mode) 

ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ແລະຈັດເກັບຂ ໍ້ມູນ
I/O Port (ຊ່ອງທາງໃນການເຊ ື່ອມອຸປະກອນ) 5PIN LEMO external power port + RS232

7PIN LEMO RS232 + USB
1 network/radio data link antenna port
SIM card slot

Wireless Modem Integrated internal radio receiver and transmitter 0.5W/2W
External radio transmitter 5W/25W

Working frequency 410-470MHz
Communication protocol TrimTalk450s, TrimMark3, PCC EOT, SOUTH
Cellular Mobile Network WCDMA3.5G network communication module, GPRS/EDGE compatible, CDMA2000/EVDO 3G optional
Double Module Bluetooth BLEBluetooth 4.0 standard, support for android, ios cellphone connection

Bluetooth 2.1 + EDR standard

ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ໂດຍໃຊ້ NFC (ອຸປະກອນເສີມ) ການຕອບສະໜອງແມ່ນຢູຸ່ໃນໄລຍະໃກ້(ບ ໍ່ເກີນ 10cm) ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະຫວ່າງ Galaxy G1 ແລະ ເຄ ື່ອງຄວບຄຸມ(ສະເພາະເຄ ື່ອງທີື່ມີລະບ ບNFC)
wireless communication module needed)

ການເກັບແລະຖ່າຍຂ ໍ້ມູນ 4GB ຂ ໍ້ມູນໃນໂຕເຄ ື່ອງ, ຖານໃຊ້ໃນການບັນທຶກຂ ໍ້ມູນແມ່ນອີງຕາມດາວທຽມ14ໜ່ວຍ
ການໂອນຖ່າຍຂ ໍ້ມູນແມ່ນໃຊ້ USB ໃນການໂອນຂ ໍ້ມູນ

ຮູບແບບຂອງຂ ໍ້ມູນ Differential data format: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2
GPS output data format:       NMEA 0183, PJK plane coordinates, binary code
Network model support:       VRS, FKP, MAC, supporting NTRIP protocol

ລັກສະນະເດັັ່ນຂອງອຸປະກອນ
ການງ່ຽງຂອງອຸປະກອນໃນການສ າຫຼວດ ມີຄ່າຊ ດເຊີຍຂອງການງ່ຽງຕິດຕັົ້ງໃນໂຕເຄ ື່ອງ, ແກ້ໄຂຄ່າພິກັດອັດຕະໂນມັດ ໂດຍອີງຕາມທິດທາງຂອງການງ່ຽງ ແລະ ຈຸດໃຈກາງຂອງໄມ້Pole
ນ ້າທ່ຽງລະບ ບໄຟຟ້າ ມີລະບ ບຄວບຄຸມແລະສະແດງນ ້າທ່ຽງໄຟຟ້າ, ສາມາດກວດຄ່າລະດັບຄວາມສູງຂອງໂຕເຄ ື່ອງໂດຍວັດຈາກຈຸດຕ ່າສຸດຂອງໄມ້Pole 

ປຸຸ່ມກ ດ ພາຍນອກຕ ວເຄ ື່ອງມີປຸມກ ດພຽງປຸຸ່ມດຽວ ການນ າໃຊ້ງານສະດວກສະບາຍແລະມີປະສິດທິພາບ

SPACE EYE LAO SOLE CO.,LTD.
Add: ຕຶກວຽງວັງ ຊ້ັນ2, ໜ່ວຍ15 ຖະໜົນບູລິ ຈັນ, ບ້ານດົງປະລານທ່ົງ, ເມື ອງສີ ສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Tel: +85621 410072 Fax: +85621 410071

E-mail: info@spaceeyelao.com

Website: http://www.spaceeyelao.com

All Tilt Bimodule 
Constellations survey Bluetooth 

Build-In Communication Hi-Speed Industrial Cloud 
Radio Module USB 3-Proofings Service 



SOUTH Galaxy G1, ເປັນການປະສ ມປະສານລະຫວາ່ງ RTK ແລະ ການອອກແບບທີື່ທນັສະໄໝ, ເປັນ RTK ທີື່ມີປະສດິທພິາບສງູ
ແລະ ການວດັແທກແບບອດັສະລຍິະ

STANDARD SET 

1 

1. ຈ ສະແດງຜ ນຂອງ ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່Bluetooth
2. ຈ ສະແດງຜ ນຂອງ ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ຂ ໍ້ມູນ
3. ຈ ສະແດງຜ ນຂອງ ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ດາວທຽມ

KEY FEATURES 

2 

3 

4 

4. ປຸຸ່ມປິດ/ເປີດ
5. ບ່ອນໃສ່ແລະຖອດ Battery

6. ລ າໂພງ

ການອອກແບບໂຄງສ້າງທີື່ເປັນນະວັດຕະກ າໃໝ່

6 

5 8 

7 9 

7. UHF/GSM ເສ າສັນຍານ

8. Standard LEMO(5 pins) 

9. USB/RS232 

ເຄ ື່ອງຮັບແລະແຜ່ສັນຍານ(ອຸປະກອນເສີມ) 
ວິທະຍຸດີຈິຕອນໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງ ເປັນຜະລິດຕະພັນຈາກບ ລິສັດ SOUTH ທີື່ມີປະສ ບໃນການເຮັດເຄ ື່ອງຮັບແລະແຜ່ສັນຍານຫຼາຍກ່ວາ 10 ປີ, 
ນ າໃຊ້ຄວາມຖີື່ຂອງຄ ົ້ນວິທະຍຸ ແລະ ການປະມວນຜ ນແບບດີຈີຕອນ, ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີປະເມີນຜ ນຊ່ວງຄ ົ້ນວິທະຍຸ, ອັດຕາການສ ັ່ງ
ຜ່ານອາກາດສູງເຖິງ 19200bp, ກ າລັງແຮງຄວາມຖີື່ຄ ົ້ນວິທະຍຸສູງສຸດເຖິງ 25W, ມີປະສິດທິພາບທີື່ນ່າເຊ ື່ອຖ , ມີຄວາມສາມາດສູງ, 
ເໝາະສ ມກັບວຽກງານສ າຫຼວດ RTK .

ກ່ອງໃສ່ RTK

ການອອກແບບສະເພາະເໝາະສ ມສ າລັບນັກສ າຫຼວດ, ມີຊິບປ້ອງກັນນ ້າມາດຕະຖານຈາກYKK industrial ທີື່ມີຄວາມທ ນທານແລະປ້ອງກັນນ ້າໄດ້ຢຸ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ໃນຂະນະດຽວກັນລັກສະນະພາຍນອກຂອງກ່ອງອອກແບບເພ ື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍເໝາະແກ່ການພ ກພາເໝາະສ ມກັບການສ າຫຼວດພາກສະໜາມ

ໂປແກຣມສ າລັບການສ າຫຼວດ
ໂປແກຣມການສ າຫຼວດວັດແທກຂອງ RTK Galaxy 1 ແມ່ນບ ລິສັດSOUTHເຮັດຂ ົ້ນມາພິເສດເພ ື່ອການສ າຫຼວດ ເປັນຕ ົ້ນແມ່ນ: engineering
star, SurvCE, FieldGenius .
Engineeringstar : ແມ່ນໂປແກຣມຫຼັກທີື່ໃຊ້ໃນການສ າຫຼວດວັດແທກ ໜ້າທີື່ຫຼັກຂອງໂປແກຣມແມ່ນເກັບລາຍລະອຽດການສ າຫຼວດວັດແທກ, 
stake out point , stake out line, coordinate system transformation ... Engineeringstar ເປັນໂປແກຣມທີື່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວາມສາມາດສູງ
ເໝາະສ ມກັບການໃຊ້RTKໃນການສ າຫຼວດ

ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ດາວທຽມທີື່ມີປະສິດທິພາບ
SOUTH Galaxy G1, ມີການອອກແບບທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍແລະທັນສະໃໝ, ມີນ ້າໜັກພຽງແຕ່970g, ວັດສະດຸໂຄງໂຄງຮ່າງສ້າງຈາກ
magnesium alloy materials. ຂອບຂອງຕ ວເຄ ື່ອງແມ່ນອອກແບບມາພິເສດເພ ື່ອກັນກະແທກໃນເວລາຕ ກພ ົ້ນ. 

bluetooth module ມີປະສິດທິພາບສູງ
ພາຍໃນຕ ວເຄ ື່ອງແມ່ນໃຊ້ bluetooth 4.0 module, ສາມາດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບອຸປະກອນອ ື່ນໆທີື່ມີ bluetooth ໄດ້ດ.ີ
ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ.

ການງ່ຽງຂອງອຸປະກອນໃນການສ າຫຼວດ

ການສ າຫຼວດວັດແທກຂອງ Galaxy G1 ແມ່ນບ ຈ າເປັນຈະຕັົ້ງຮູບຮ່າງຂອງອຸປະກອນໃຫ້ທ່ຽງຕ ງ
ເຮ າສາມາດປັບອຸປະກອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພູມສາດແລະສະຖານທີື່ ໂດຍເຮ າສາມາດງ່ຽງຕ ວເຄ ື່ອງໄດ້ 30 ອ ງສາ

ນ ້າທ່ຽງໄຟຟ້າ
ມີລະບ ບກວດຈັບນ ້າທ່ຽງໄຟຟ້າໃນໂຕເຄ ື່ອງໂດຍທີື່ມີຄວາມແມ່ນຍ າແລະຖ ກຕ້ອງຕາມສະພາບໂຕຈິງ. 

ພົກພາສະບາຍ

ຖ ງສ າລັບກ້ອງສ າຫຼວດ RTK ຂະໜາດນ້ອຍ ມີນໍ້ າໜັກເບ າ ຊຶື່ງສະດວກສະບາຍໃນການຖ ລ ງສ າຫຼວດ
ພາກສະໜາມ, ສາມາດບັນຈຸເຄ ື່ອງໃຫ້ນ້ອຍລ ງ ຖ ສະບາຍ ແລະ ມີນ ້າໜັກໜ້ອຍກວ່າເຖິງ 30% 
ເມ ື່ອທຽບໃສ່ລຸ້ນເກ ັ່າ.

TrimTalk450S 
TrimMark3 
PCC EOT 

SOUTH 

4G 
3G 
2G 

ລະບ ບພາຍໃນຕ ວເຄ ື່ອງ Galaxy G1 ແມ່ນສາມາດຈັບສັນຍານດາວທຽມໄດ້ຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ B1, B2, B3 ທີື່ເປັນສັນຍານດາວທຽມຂອງ BeiDou

ລະບ ບປະຕິບັດການທີື່ມີຄວາມທັນສະໄໝ
ລະບ ບການເຮັດວຽກແມ່ນມີປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ມີຄວາມ
ສະຖຽນລະພາບ.

Cloud service 

ມີການໃຫ້ບ ລິການຝາກຂ ໍ້ມູນແບບອອນໄລທຸກໆມ ົ້24ຊ ັ່ວໂມງ, ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການບ ລິການແລະ
ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍຢຸ່າງວ່ອງໄວຂ ົ້ນ

Advanced data-link module 

ປະສ ມປະສານການເຊ ື່ອມຂ ໍ້ມູນທີື່ມີປະສິດທິພາບດີເລີດ ສາມາດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບວິທະຍຸ ແລະ 
ຍັງສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນທຸກປະເພດທີື່ຈະເຂ ົ້າເຖິງການນ າໃຊ້ CORS

ຮູບແບບ NFC

ມີລະບ ບ NFC ພາຍໃນໂຕທີື່ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ດ້ວຍ bluetooth ເຮັດໃຫ້ການນ າໃຊ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ


