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Odbiornik GNSS SP80
Spectra Precision SP80 jest odbiornikiem 

kolejnej generacji, łączącym w sobie wszystkie 
dotychczasowe osiągnięcia technologii GNSS 
RTK z całkowicie rewolucyjnym podejściem 
do przetwarzania sygnałów satelitarnych. 
Dzięki zupełnie nowej 240-kanałowej płycie 
Trimble 6G ASIC, SP80 jest przygotowany 
do obsługi wszystkich istniejących i budowa-
nych systemów GNSS.

Dodatkowo SP80 posiada niezwykle szerokie 
opcje komunikacyjne. Jest pierwszym na świe-
cie odbiornikiem oferującym unikalne połącze-
nie możliwości zintegrowanego modemu 3.5G, 
łączności Wi-Fi oraz radia UHF z wiadomościa-
mi e-mail/SMS i ochroną antykradzieżową.

Wszystkie te funkcje zostały zamknięte w nie-
zwykle odpornej, pozbawionej kabli obudowie, 
mieszczącej również dwie baterie typu „hot
-swap” (ich wymiana jest możliwa bez przery-
wania pracy urządzenia), czyniąc tym samym
z SP80 najbardziej innowacyjny i nowoczesny
odbiornik na polskim rynku.

Unikalne cechy:

• 240-kanałowa płyta Trimble 6G ASIC
• GNSS-centryczna technologia Z-Blade
• Modem 3.5G
• Wewnętrzne radio UHF TRx o mocy 2W
• Wbudowana komunikacja Wi-Fi
• Powiadomienia e-mail i SMS
• Ochrona przed kradzieżą
• Dwie baterie typu „hot-swap”
• Elektroniczna libella
• Odbiór poprawek Trimble CenterPoint RTX

Opatentowany sposób 

montażu anteny 

UHF wewnątrz tyczki 

pomiarowej
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Nowa odsłona technologii Z-Blade
Wyjątkowe algorytmy przetwarzania sygnałów satelitarnych 
o nazwie Z-Blade w połączeniu z najnowszą płytą Trimble 6G
ASIC umożliwiają pełne wykorzystanie wszystkich 6 systemów
GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS i SBAS). Oznacza
to, że wszystkie odbierane sygnały satelitarne mogą być dowol-
nie łączone, bez zależności od któregokolwiek z systemów. Dzięki
temu SP80 może w razie potrzeby działać np. w trybie tylko-GLO-
NASS, tylko-Galileo lub tylko-BeiDou. Dodatkowo odbiornik ob-
sługuje najnowszy format przesyłania danych – RTCM 3.2 MSM
(Multiple Signal Messages), pozwalający na transmisję wszystkich
sygnałów GNSS niezależnie od konstelacji, z której one pochodzą.
Gwarantuje to, że zakup odbiornika SP80 jest inwestycją na lata,
zapewniając najwyższą wydajność i zwiększając produktywność
gdy nowe sygnały staną się dostępne.

Ochrona przed kradzieżą
Zupełnie nowa technologia antykradzieżo-
wa chroni odbiornik podczas wykonywania 
pomiarów statycznych lub gdy urządzenie 
pracuje jako polowa stacja referencyjna w od-

ległych lub zatłoczonych miejscach. Pozwala ona na przypisanie 
odbiornika do pracy w konkretnej lokalizacji, blokując wszystkie 
funkcje pomiarowe w przypadku wykrycia zmiany jego położe-
nia (np. w wyniku poruszenia statywu lub kradzieży). Gdy to na-
stąpi SP80 rozpocznie nadawanie ostrzeżeń dźwiękowych, a na 
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat. Do właściciela 
zaczną być też wysyłane wiadomości email lub SMS, zawierające 
aktualne koordynaty odbiornika, pozwalając tym samym na śle-
dzenie jego położenia i ułatwiając odzyskanie SP80.

Gotowy do pracy w każdych warunkach
Zaprojektowana w Niemczech obudowa SP80 jest pyło- oraz wo-
doodporna (norma IP67) i wytrzyma przewrócenie się 2-metrowej 
tyczki. Zawiera również szereg praktycznych innowacji. Podwójne 
baterie typu hot-swap mogą być wymienione przy użyciu jednej 
ręki, zapewniając możliwość nieprzerwanej pracy. Opatentowana 
antena UHF jest umiejscowiona wewnątrz karbonowej tyczki, co 
zabezpiecza antenę przed uszkodzeniem i zwiększa zasięg pracy 
z modułem radiowym. Wyraźny, czytelny w słońcu wyświetlacz 
pozwala na bezpośredni dostęp do podstawowych informacji 
o omiarze, takich jak liczba satelitów, status RTK, stopień nałado-
wania baterii, czy ilość dostępnej pamięci. Potwierdzeniem tech-
nologicznego zaawansowania SP80 jest dwuletnia gwarancja,
oferowana standardowo z każdym odbiornikiem.

Pomiar w wychyleniu
Odbiornik SP80 umożliwia prowadzenie pomiarów z wychyloną 
tyczką. Odbiornik informuje użytkownika na bieżąco jaka jest 
aktualna odchyłka od pionu, umożliwia kalibrację komponentów 
odpowiedzialnych za pomiar odchyłek oraz zatwierdzenie lub 
odrzucenie pomiaru zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

Aplikacje przeznaczone do pracy z odbiornikiem SP80 
wyświetlają na ekranie pomiaru elektroniczną libellę, 
umożliwiając w prosty sposób obserwację wychylonej tyczki.

Doświadczenie Spectra Precision

Do odbiornika SP80 oferujemy szeroki wybór kontrolerów firmy Spectra Precision: od sprawdzonego MobileMappera 20, poprzez nie-
zwykle wygodny T41, aż po wydajnego Rangera 3. Do swoich potrzeb można dostosować również oprogramowanie polowe. Do wyboru 
użytkownika  pozostaje znany i ceniony w Polsce FAST Survey w nowej odsłonie (4.3) oraz funkcjonalne i elastyczne oprogramowanie 
Survey Pro (wersja 5.6). Zebrane w terenie obserwacje GNSS można opracować w biurze za pomocą programu Spectra Precision Survey 
Office, pozwalającego na integrację danych pochodzących z różnych instrumentów pomiarowych (odbiorników GNSS, tachimetrów zro-
botyzowanych i niwelatorów).



Specyfikacja techniczna
• 240 kanałów GNSS

 — GPS L1C/A, L1P(Y), L2C, L2P(Y), L5
 — GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
 — BeiDou B1 (faza 2), B2
 — Galileo E1, E5a, E5b
 — QZSS L1C/A, L1SAIF, L1C, L2C, L5
 — SBAS L1C/A, L5
 — IRNSS L5

• Opatentowana technologia Z-Blade
 — Pełne wykorzystanie wszystkich
6 systemów GNSS (GPS, GLONASS, 
BeiDou, Galileo, QZSS i SBAS),

 — GNSS-centryczne algorytmy 
obliczeniowe: pomiar w trybie np. tylko-
GLONASS lub tylko BeiDou,

 — Silnik Fast Search – szybka akwizycja 
i reakwizycja sygnałów

• Opatentowany sposób wykorzystania
satelitów SBAS w rozwiązaniach RTK

• Opatentowany sposób eliminacji
wielodrożności (Strobe™ Corellator)

• Odczyt pozycji z częstotliwością do 20 Hz
(pomiar kodowy i fazowy)

• Obsługiwane formaty danych: ATOM, CMR,
CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 i 3.2 (MSM),
CMRx, sCMRx (odbiornik ruchomy)

• Obsługa wiadomości NMEA 0183

Dokładność w czasie rzeczywistym 
(RMS) 1, 2

SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
• Pozioma: < 50 cm
• Pionowa: < 85 cm

DGPS
• Pozioma: 25 cm + 1 ppm
• Pionowa: 50 cm + 1 ppm

RTK
• Pozioma: 8 mm + 1 ppm
• Pionowa: 15 mm + 1 ppm

CenterPoint RTX 1, 2

• Pozioma: 4 cm
• Pionowa: 9 cm
• Czas inicjalizacji: 30 minut lub mniej 6

Wydajność w czasie rzeczywistym
• Czas inicjalizacji RTK

 — 2 s (typowy) dla baz < 20 km
 — Wiarygodność do 99,9%

• Zasięg inicjalizacji: ponad 40 km

Dokładność w postprocessingu (RMS) 1, 2

Met. statyczna i szybka statyczna
• Pozioma: 3 mm + 0,5 ppm
• Pionowa: 5 mm + 0,5 ppm

Met. statyczna wysokiej precyzji 3

• Pozioma: 3 mm + 0,1 ppm
• Pionowa: 3,5 mm + 0,4 ppm

Zapis obserwacji
Interwał zapisu
• 0,05 – 999 sekund

Charakterystyka fizyczna
Wymiary
• 22,2 x 19,4 x 7,5 cm

Waga
• 1 170 g

Interfejs użytkownika
• Wyświetlacz graficzny PMOLED
Komunikacja
• Port RS-232
• USB 2.0/UART
• Bluetooth 2.1 + EDR
• WiFi (802.11 b/g/n)
• Modem GSM 3.5G/UMTS

Pamięć
• 2 GB pamięci wewnętrznej
• Ponad rok surowych danych z 14 satelitów 

w interwale 15-sekundowym
• Gniazdo kart SD/SDHC (do 32 GB)

Tryby pomiarowe
• RTK (baza lub odbiornik ruchomy)
• Sieciowy odbiornik ruchomy 

(VRS, FKP, MAC)
• NTRIP, Direct IP
• Postprocessing
• Tryb CSD
• CenterPoint RTX (przez IP oraz satelity)

Charakterystyka środowiskowa
• Temperatura pracy: od -40 do +65°C 4

• Temperatura przechowywania:
od -40 do +85°C 5

• Wilgotność: względna 100%
• Odporność na pył i wodę: IP67
• Odporność na upadek z wysokości 2 m

na beton (na tyczce)
• Odporność na wstrząsy: ETS300 019
• Odporność na wibracje: MIL-STD-810F

Zasilanie
• 2x bateria Li-Ion, 7.4V, 2600 mAh
• Czas pracy: 10 h
• Zasilanie zewnętrzne: 9-28 V

Zawartość zestawu standardowego
• Odbiornik SP80
• 2x Bateria Li-Ion
• Podwójna ładowarka do baterii + zasilacz
• Taśma miernicza (3,6 m)
• Adapter do statyki (7 cm)
• Kabel USB-miniUSB
• Waliza transportowa
• 2-letnia gwarancja

Akcesoria opcjonalne
• Zestaw UHF (410-470 MHz; 2W TRx)
• Zestaw zasilania polowego
• Zestaw zasilania biurowego
• Kontrolery (do wyboru)

 — Ranger 3
 — Nomad 1050
 — T41
 — MobileMapper 20

• Oprogramowanie polowe (do wyboru)
 — Survey Pro
 — FAST Survey

ul. Wadowicka 8a,

30-415 Kraków,

tel.: +48 12 200-22-28

www.navigate.pl

www.sklep.navigate.pl

(1) Dokładność pomiaru i czas inicjalizacji odbiornika 
może zależeć od warunków atmosferycznych, 
wielotorowości sygnału, rozmieszczenia satelitów oraz 
dostępności i jakości poprawek różnicowych.

(2) Parametry dokładności pomiaru zakładane przy 
minimum pięciu satelitach i zastosowaniu procedur 
pomiarowych opisanych w instrukcji odbiornika. 
Wielodrożność sygnału, wysoki współczynnik PDOP 
oraz trudne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ 
na obniżenie dokładności pomiaru.

(3) Długie linie bazowe, długie sesje pomiarowe, 
precyzyjne efemerydy pokładowe satelitów.

(4) W bardzo wysokich temperaturach radiomodem 
UHF nie powinien być używany w trybie nadawczym. 
W przypadku gdy radiomodem UHF nadaje z pełną 
mocą 2W temperatura pracy jest ograniczona do +55°C.

(5) Bez baterii. Baterie mogą być przechowywane 
w temperaturze do +70°C.

(6) Czas inicjalizacji może się różnić w zależności 
od konstelacji satelitów, poziomu wielodrożności 
sygnału i bliskości przeszkód terenowych, takich jak 
wysokie drzewa i budynki.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
parametrów sprzętu bez powiadomienia. Zgodnie 
z polityką producenta urządzenia są stale ulepszane, 
a najnowsze informacje o nich można uzyskać 
kontaktując się z firmą NaviGate. 
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