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MobileMapper 50 ir jaunās paaudzes GPS aparāts ĢIS datu ievākšanai lauku apstākļos, kas 
darbojas uz Android operētājsistēmas.  Tas ļauj uztvērējā apvienot mūsdienīgas viedtālruņa 
iespējas ar uzlabotu profesionālas kvalitātes GNSS uztvērēju.  

MobileMapper 50 ir ļoti kompakts un viegls datu ievākšanas profesionālais aparāts. 
Uztvērējs ir plāns, izturīgs un ar spēcīgu 1,2 GHz četrkodolu procesoru, 16GB atmiņu un 
5.3’’ displeju, kā arī nodrošina lietotāju ar augstas precizitātes GNSS uztvērēju (GPS + 
GLONASS vai GPS + Beidou) un arī datu pēcapstrādes iespējām. 

Atšķirībā no standarta patērētāju klases viedierīcēm, MobileMapper 50 ir izstrādāts 
profesionālai datu ievākšanai un ikdienas darbam uz lauka. Aparāts ir nodrošināts ar IP67 
ūdens un putekļu izturību. Iebūvētais GNSS uztvērējs nodrošina 1-2 m precizitāti lauka 
apstākļos. Pārdošanā ir pieejami divi MobileMapper 50 modeļi – MobileMapper 50 WiFi un 
MobileMapper 50 4G. 
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GNSS raksturzīmes  
 Iekšējā antena: 72 kanāli GPS L1 C/A  

o GLONASS L1 C/A  

o Beidou B1  

o QZSS L1 C/A  

o SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN  

o Duālā satelītu sistēma: GPS/GLONASS 
vai GPS/Beidou  

 Ārējās antenas savienojums  

 NMEA izvade 

 Neapstrādāto datu saglabāšana  
 

Precizitātes specifikācija 
(Horizontalā RMS) 1  

 Reālā laika SBAS: <1.5 m  

 Pēcapstrāde: <80 cm  
 

Procesors  
 Qualcomm Snapdragon 410  

 Quad-core  

 Pulksteņa takts frekvence: 1.2 GHz  
 

Operētājsistēma 
 Android® 5.1 (Google sertificēts)  

 Pieejamās valodas: afrikandu, vācu, angļu, 
spāņu, franču, itāļu, portugāļu (portugāļu un 
brazīļu), japāņu korejiešu, ķīniešu, grieķu, 
krievu. 

 Programmatūras pakā iekļauts: Google Mobile 
Services, U-Center application  

 

Komunikācija 
 GSM (850,900,1800,1900), GPRS, EDGE, 

UMTS, WCDMA (B1, B2, B5, B8), HSPA, TD-
SCDMA (B34, B39), LTE-FDD(B1, B3, B4, B5, 
B7, B8, B17, B20, B28), LTE-TDD (B38/B39/ 
B40/B41) (nav pieejams MM50 WiFi modelim)  

 Wi-Fi (IEEE) 802.11 b/g/n  

 Bluetooth 4.0 dual mode  

 USB (micro B USB savienojums)  

 NFC (nav pieejamsMM50 WiFi modelim)  
 

 

 

Fiziskie izmēri  
 Izmērs: 164x82x14.6 mm  

 Svars: 310 g  (MM 50 4G modelis); 278 g 
(MM50 Wi-Fi modelis) 

 

Lietotāja saskarsme 
 2 skaļuma regulēšanas taustiņi, on/off/reset 

taustiņi, 2 programmējami taustiņi, standarta 
Android skārienjūtīgā paneļa taustiņi  

 Virtuālā klaviatūra 

 
Displejs 
 Izmērs: 5.3” 

 Izšķirtspēja: 1280x720 pikseļi  

 Spilgtums: 450 Cd/m²  

 Gorilla Glass aizsardzība pret bojājumiem  

 Automātiskā pagriešana 
 

Atmiņa  
 2 GB SDRAM  

 Datu ietilpība: 16 GB (nezūdošā atmiņa). 8 GB 
MM50 Wi-Fi modelim²  

 MicroSDHC™ atmiņas karte (rekomendēts līdz 
64 GB, SanDisk®, Kingston®)  
 

Izturība apkārtējās vides apstākļos 
 Darbības temperatūra: -20° to +60°C (-4 to 

140°F)  

 Uzglabāšanas temperatūra: -30° to +70°C 
bez akumulatora (-22 to 158°F)  

 Mitrumizturība: 95% bez kondensācijas  

 Ūdens un putekļu izturība: IP67  

 Brīvais kritiens no 1.2 m augstuma uz betona 

Barošana 
 Akumulators Li-Ion, 4800mAh (3100mAh 

akumulators MM50 Wi-Fi modelim)  

 Akumulatora darbības laiks: >15 stundas pie 
20 ºC ar ieslēgtu GPS3  

 Lādēšanas laiks: 4 stundas  

 Izņemams  
 

 

Interfeiss  
 USB 2.0 (mikro)  

 Ārējas antenas savienojums  

 Audio kontaktligzda 2.5 (CTIA/AHJ standarts)  

 Pogo pin savienojums (Serial, USB, Power in)  
 

Multimediji un sensori  
 Aizmugurējā kamera: 13 Mp ar zibspuldzi (8 

Mp MM50 WiFi modelim)  

 Priekšējā kamera 2 Mp 

 E-Kompass (nav pieejams MM50 WiFi 
modelim)  

 G-sensors  

 Skaļrunis 

 Mikrofons 

 Gaismas sensors 
 

Standarta aksesuāri 
 Siksniņa  

 Ekrāna aizsargplēves (x2)  

 A/C lādētājs  

 USB kabelis  
 

Izvēles aksesuāri  
 Ārējā GPS antena  

 Ārējās antenas balsts 

 Augstas ietilpības akumulators: 4800 mAh  
 

1 Ierīces precizitāte sasniedzama labos apstākļos ar GPS/GLO un 
vairāk kā ar 7 uztveramiem satelītiem (ar SNR> 45 dBHz) (ieskaitot 1 
SBAS).  
2 Tā ir pilnā ietilpība, taču pieejamā atmiņa ir mazāka, jo daļu atmiņas 
aizņem operētājsistēma un uzstādītās programmatūras.  
3 Izmantojot augstas ietilpības akumulatoru, ar 70% ekrāna 
apgaismojuma un ar izslēgtiem visa veida bezvada savienojumiem.  
 
Specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.  

 
 

 

 MobileMapper 50 Wi-Fi MobileMapper 50 4G 

p/n 107705-00 107705-10 

Wi-Fi ✓ ✓ 

Mobilie dati  ✓ 

Priekšējā kamera 8 Mp 13 Mp 

Iekšējā atmiņa 8 GB 16 GB 

Akumulators 3100 mAh 4800 mAh 

e-kompass  ✓ 

NFC  ✓ 

Spectra Precision nodrošina nepārtrauktu produktu uzlabošanu; specifikācijas un aprakstus drīkst mainīt bez brīdinājuma. Lūdzu sazinieties ar Spectra Precision par jaunāko produktu informāciju. 
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MobileMapper® 50 tehniskā specifikācija  

Kontaktinformācija: 
SIA Envirotech 
Mūkusalas iela 42a, Rīga, LV-1004 
Tel.: + 371 67215220 
Fax: + 371 67215158 
E-pasts: info@envirotech.lv 
www.envirotech.lv 
www.spectraprecision.com 
 


