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PRECIS ȘI REZISTENT CU 

ACURATEȚE MILIMETRICĂ 

Cea mai performantă antenă externă 

GNSS, Trimble® Zephyr™ 3 conține 

tehnologie avansată pentru 

reducerea erorilor multipath, 

urmărirea precisă a sateliților aflați la 

elevații reduse și poziționare 

submilimetrică a centrului de fază. 

SUPORT GNSS COMPLET 

Antenele Trimble Zephyr 3, oferă 

suport complet pentru semnalele 

existente, dar si pentru cele viitoare, 

incluzând GPS, GLONASS, Galileo, 

BeiDou, OmniSTAR, Trimble RTX și 

SBAS. Prevăzut cu un design  robust ce 

asigura durabilitatea, antena Trimble 

Zephyr 3 este o investiție pe termen 

lung. 

TRIMBLE ZEPHYR 3 PENTRU 

ROVER 

Antena Zephyr 3 pentru Rover este o 

antenă cu performanțe ridicate de 

categorie ușoară, optimizată pentru 

aplicații RTK de precizie. Antena este 

dedicată măsurătorilor în mod rover. 

Micșorează efectul de multipath și 

oferă observații riguroase pentru 

urmărirea semnalului satelitar de 

joasă elevație și stabilește precis 

poziția milimetrică a centrului de fază. 

 

Caracteristicile cheie ale 

antenei Zephyr 3 pentru Rover 

► Optimizat pentru aplicații GNSS în 
mod Rover 

► Urmărirea riguroasă a semnalului 
de la sateliții aflați la elevații de 
joase 

► Reduce la minim efectul de 
multipath 

► Precizie milimetrică a centrului de 
fază 

► Acum și cu filtre pentru antenele 
Iridium și cele Japoneze LTE 

TRIMBLE ZEPHYR 3 PENTRU 

BAZĂ 

Antena Zephyr 3 pentru Bază este 

recomandată pentru toate aplicațiile 

ce utilizează stațiile de referință. 

Performanțele și precizia mare ale 

antenei Zephyr 3 pentru bază, sunt 

obținute datorită  preciziei de 

determinare a centrului de fază, 

urmăriri riguroase a semnalului de la 

sateliții aflați la elevații joase și 

reducerea în mod semnificativ a 

efectului multipath. 

Caracteristicile cheie ale 

antenei Zephyr 3 pentru Bază 

► Optimizat pentru aplicații GNSS 
pentru stații de referință 

► Urmărirea riguroasă a semnalului 
de la sateliții aflați la elevații de 
joase 

► Plan de bază larg pentru 
respingerea semnalelor multipath 

► Precizie milimetrică a centrului de 
fază 

► Ideal pentru stații fixe de referință și 
rețele GNSS 

► Acum și cu filtre pentru antenele 
Iridium și cele Japoneze LTE 

 

Caracteristici cheie               
► Suport GNSS inteligent, 

inclusiv semnale GPS, 
GLONASS, Galileo și BeiDou 

► Urmărirea riguroasă a 
semnalului de la sateliții 
aflați la elevații de joase 

► Reduce efectul de multipath 
► Precizie milimetrică a 

centrului de fază 
► Împerecherea cu receptorul 

GNSS Trimble R9s, în 
configurație rover sau bază 

► Suplimentar cu filtre pentru 
antenele Iridium și cele 
Japoneje LTE 

► Obține semnal puternic (50 
dB) pentru urmărirea 
semnalului cu încredere 

► 5/8” – 11 suporturi din oțel 
inoxidabil 

 

 

Rover Zephyr 3 

Bază Zephyr 3 

http://www.trimble.com/
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SPECIFICAȚII TEHNICE 
Zephyr 3 Rover și Zephyr 3 Bază 
• Urmărește semnalul GNSS pentru constelațiile și frecvențele: 

– GPS: L1, L2, L5 

– GLONASS: L1, L2, L3 

– BeiDou: B1, B2, B3 

– Galileo: E1, E2, E5, E6 

– SBAS: WASS, EGNOS, QZSS, Gagan, MSAS, OmniSTAR și 

Trimble RTX 

• Recepționează semnal de calitate chiar și sub unghiuri de 5° 

• Patru puncte de prindere a antenei pentru stabilitatea centrului de 

fază și polarizarea îmbunătățită 

• Conector TNC female 

• Secțiune transversală mică pentru a reduce influența vântului 

• 5/8” – 11 suporturi din oțel inoxidabil cu filet 

• Alimentat de receptorul GNSS prin cablu coaxial 

• Sistem LNA (amplificator cu zgomot redus) pentru reducerea 

bruiajului de mare putere a transmițătoarelor din afara lungimii de 

bandă, obținând un semnal de încredere de 50 dB în medii dure și în 

cazul lungimilor mari de cablu 

• Filtrare suplimentară pentru antenele Iridium de peste 1616 MHz ce 

permite antenei să poată funcționa până la 20 m față de 

transmițătorul Iridium 

• Filtrare suplimentară pentru antenele Japoneze sub 1510 MHz, ce 

permite antenei să poată funcționa până la 100 m față de turnul  cu 

celule Japoneze LTE 

 

NUMAI ANTENA ZEPHYR 3 BAZĂ 
• Trimble Stealth Ground Plane – tehnologie Stealth integrată pentru 

îmbunătățirea interferențelor datorate efectului multipath 

 

  

SPECIFICAȚII DE MEDIU 
Temperatura de operare ................................................ între –55 °C și 85 °C 

Umiditate ............................................ 100% rezistent la umiditate, etanșat. 

Șocuri și Vibrații 

Testat și prezintă următoarele standarde de rezistență 

Șocuri .....................................................MIL-STD-810-F rezistent la impact 

                                                                                                     de la 2m pe beton 

Vibrații ............................................................... MIL-STD-810-F pe fiecare axă 

Maleabilitate .............................................................................................. RoHS 

 

FIZICE 
Dimensiuni Zephyr 3 Rover ................ 16.5 cm diametru x 7.6 cm înălțime 

Dimensiuni Zephyr 3 Bază .................. 34.3 cm diametru x 7.9 cm înălțime 

Greutate Zephyr 3 Rover ...................................................................... 0.64 kg 

Greutate Zephyr 3 Bază ........................................................................ 1.36 kg 

 

ELECTRICE 
Tensiune de intrare ................................................. 3.5 V DC până la 20 V DC 

Lungime de bandă îngustă 

(de la 1555 până la 1559 MHz ) ............................ >6.4 V DC până la 9 V DC 

Lungime de bandă lată  

(1525 până la 1559 MHz) ...................................... 3.5 V DC până la 6.0 V DC 

și 9.4V DC până la 20 V DC  

Curent de intrare ................................................................................... 125 mA 

Obținere semnal ........................................................................................ 50 dB 
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