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ЦЕНОВА ЛИСТА   
 на GPS приемници от HUACE NAV   

СПЕЦИФИКАЦИЯ УРЕД МОДЕЛ 
Точност Характеристики 

Цена 
 (лв.) 

 

X90G  
NETWORK 
RTK GPS 

статични 
5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

в реално време 
10mm+1ppm 
хоризонтално 
20mm+1ppm 
вертикално 

Стандартен комплект 2 
интегрирани 

двучестотни приемници с вградена 
GPS антена, GSM/GPRS готов за 
работа в мрежа от перманентни 
GPS станции, bluetooth, L1/L2, L1 
C/A, 28 канала, USB порт, RS-232 
порт, вградени 2 батерии (10 часа 

работа) 
със зарядно, с вички 

принадлежности и софтуер за RTK 
и Post-processing 

41937,91

 

X90 
INTEGRATED 

RTK GPS  

статични 
5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

в реално време 
10mm+1ppm 
хоризонтално 
20mm+1ppm 
вертикално 

Стандартен комплект 2 интегрирани 
двучестотни приемници с вградена 
GPS антена, UHF радиомодем или 

GSM/GPRS, bluetooth, L1/L2, L1 C/A, 24 
канала, USB порт, RS-232 порт, 

вградени 2 батерии (10 часа работа) 
със зарядно, с вички принадлежности 
и софтуер за RTK и Postprocessing 

42160,10

 

X60 RTK GPS 

статични 
5mm+1ppmХD 

10mm+1ppmXD 
бързи статични 

Стандартен комплект 2 двучестотни 
приемника и антени за статични, бързи 
статични и RTK измервания, L1/L2, C/A 

и Pcode 24 канала, бази до 80км 
статични до 30км RTK с всички 

принадлежности и софтуер за RTK и 
Post-processing 

40385,89

 

X20 L1 GPS 
3x 

5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално  

Стандартен комплект 3 едночестотни
приемника с вградена антена за 

статични, бързи статични, L1, C/A, 12 
канала, бази до 15км с всички 
принадлежности и софтуер за 

Post-processing 

8513,40

КОМПЛЕКТИ 
GPS 

ПРИЕМНИЦИ 

 

X20 L1 GPS 
2x 

5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

Стандартен комплект 2 едночестотни
приемника с вградена антена за 

статични, бързи статични, L1,C/A,8(12) 
канала, бази до 15км с всички 
принадлежности и софтуер за 

Post-processing 

5860,37
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X20 BT L1 
GPS 
2x 

5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

Стандартен комплект 2 едночестотни
приемника с вградена антена за 

статични, бързи статични, L1,C/A,8(12) 
канала, вграден Bluetooth, бази до 
15км с всички принадлежности и 
софтуер за PPK и Postprocessing 

6457,30

 

БАЗОВ 
ПРИЕМНИК 

X90G 
NETWORK 
RTK GPS 

статични 
5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

в реално време 
10mm+1ppm 
хоризонтално 
20mm+1ppm 
вертикално 

Интегриран двучестотен приемник 
с 

вградена GPS антена, GSM/GPRS 
готов за работа в мрежа от 
перманентни GPS станции, 

bluetooth, L1/L2, L1 C/A, 28 канала, 
USB порт, RS-232 порт 

17848,36

 

ПОДВИЖЕН 
ПРИЕМНИК 

X90G 
NETWORK 
RTK GPS 

статични 
5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

в реално време 
10mm+1ppm 
хоризонтално 
20mm+1ppm 
вертикално 

Интегриран двучестотен приемник 
с 

вградена GPS антена, GSM/GPRS 
готов за 

работа в мрежа от перманентни 
GPS 

станции, вграден радио модем 
UHF, 

bluetooth, L1/L2, L1 C/A, 28 канала, 
USB 

порт, RS-232 порт 

19781,76

 

БАЗОВ 
ПРИЕМНИК 

X90 
INTEGRATED 

RTK GPS 

статични 
5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

Интегриран двучестотен приемник 
за базова станция с вградена GPS 
антена, UHF радиомодем или 

GSM/GPRS, bluetooth, L1/L2, L1 
C/A, 24 канала, USB порт, RS-232
порт, вградени 2 батерии (10 часа 

работа) със зарядно 

16536,73

 

ПОДВИЖЕН 
ПРИЕМНИК 

X90 
INTEGRATED 

RTK GPS 

статични 
5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

Интегриран двучестотен приемник 
за 

подвижна станция с вградена GPS 
антена, UHF радиомодем или 

GSM/GPRS, bluetooth, L1/L2, L1 
C/A, 24 канала, USB порт, RS-232
порт, вградени 2 батерии (10 часа 

работа) със зарядно 

19600,99
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X60 RTK GPS 
базов 

приемник 

5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

Двучестотен базов GPS приемник 
за 

статични, бързи статични и  
измервания в реално време, 24 
канала L1/L2, бази до 80 км 

статични и до 30км в реално време

15565,87

 

X60 RTK GPS 
подвижен 
приемник 

5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

Двучестотен подвижен GPS 
приемник за статични, бързи 

статични и измервания в реално 
време, вграден радио модем, 24 
канала L1/L2, бази до 80 км 

статични и до 30км в реално време

18480,89

 
X20 GPS 

едночестотен 
приемник 

5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

Едночестотен GPS приемник с 
вградена антена за статични 

измервания, 12 канала 
L1, бази до 15 км 

2811,41

 
X20 GPS 

едночестотен 
приемник с 

bluetooth 

5mm+1ppm 
хоризонтално 
10mm+1ppm 
вертикално 

Едночестотен GPS приемник с 
вградена антена за статични 

измервания, 12 канала 
L1, бази до 15 км, Bluetooth 

3109,87

 
А100 GPS 
антена 

фазов център 
<1мм Двучестотна GPS антена 2248,04

 
DL-3 радио 
модем 

Радио модем за базова станция, с външно захранване 12V, 
избираема мощност 0.5W-28W, избираема честота в диапазон

438-470MHz 
2814,72

 

SYMBOL S50 
PocketPC 

Контролер (PocketPC) със софтуер за управление на RTK 
GPS, 

цветен активен дисплей с електронна писалка, работи под 
WindowsCE, включени офис приложения, с вградена 

акумулаторна батерия 

2762,07

 

R50 RTK 
контролер 

Контролер (PocketPC) със софтуер за управление на RTK 
GPS, 

цветен активен дисплей с електронна писалка, работи под 
WindowsCE, включени офис приложения, с вградена 

акумулаторна батерия 

3030,69

 

  

Държач за прикрепване на контролер S50 към носач за антена 274,51
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Носач за центриране на антена, височина 2м, 2 секции на 
винт 

от фиберстъкло 
204,12

 

  

Кабел за връзка на контролер S/R50 с компютър (RS-232) и 
зареждане на батерията на контролера 87,51

 

  

Кабел за трансфер на данни между GPS приемник и 
компютър 

(RS-232 и USB) 
94,14

 

  

Адаптор за зареждане на батерията на контролера S50 60,98

 

  

Акумулаторна батерия за контролер S50 210,36

 

  

Акумулаторна батерия за RTK GPS приемник 144,04

 

  

Зарядно устройство за 2 акумулаторни батерии за приемник 402,71

 

  

Триножка с адаптор за монтаж на GPS антена на тринога или
стълб за принудително центриране с оптичен отвес 213,53

 

  

Пластина за монтаж на телескопичен носач за радио антена 1,33

 

  

Адаптор за кабел за зарядно устройство за батерии за 
приемник 195,51
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Кабел за зарядно устройство за батерии за приемник 1,33

 

  

Кабел за захранване на DL-3 радио модем от външен 
акумулатор 140,87

 

  

Кабел за трансфер на данни между приемник и контролер 
1.5м 245,26

 

  

Кабел за трансфер на данни между приемник и радиомодем
5.0м 175,61

 

  

Кабел за връзка на GPS приемник и антена 2.0m 175,61

 

  

Кабел за връзка на GPS приемник и радиомодема 5.0м 175,61

 

  

Адаптор за монтаж на радио антена на раница 43,03

 

  

Адаптор за бърз монтаж на радио антена 107,71

 

  

Радио антена с адаптор и кабел 1.5м за подвижна станция 278,42

 

  

Радио антена с адаптор и кабел 5.0м за подвижна станция 278,42
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Транспортна кутия за GPS приемник, антена и всички 
принадлежности 359,99

 

  

Раница за носене на подвижен GPS приемник с радио антена 138,54

 

  

Ролетка за измерване на височината на GPS антена 23,07

 

  

Софтуер за последваща обработка на статични GPS 
измервания HUACE COMPASS 2081,89

 

  

Софтуер за контролера за GPS измервания в реално време 
LANDSTAR 1017,36

 

  

Софтуер за контролера за L1 GPS за последваща обработка
LANDSTAR 1196,44

 

  

Алуминиева тринога 102,06

 

  

Двуножик за носач на GPS антена 138,54

 


