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Inovador

Leica GS18 I é um móvel GNSS RTK 
preciso e fácil de usar. Utiliza tecnologia 
altamente inovadora de Visual Positioning 
baseada na integração perfeita de GNSS, 
IMU e uma câmara. Permite-lhe medir 
pontos de precisão topográfica em 
imagens, no campo e em gabinete. Crie 
nuvens de pontos no Infinity a partir de 
dados captados para aumentar ainda 
mais as possibilidades. 

Rápido

Criado para medir eficazmente uma 
ampla quantidade de pontos, o Leica 
GS18 I permite-lhe captar imagens e 
medir centenas de pontos em minutos. 
Não é necessário estar fisicamente num 
determinado ponto para o poder medir. 
Isto permite-lhe reduzir o tempo em 
campo e também o processamento em 
gabinete, já que, tendo captado o local 
com fotos, pode medir todos os detalhes 
que quiser.

Versátil

A capacidade de captação de imagens 
mudou as regras do jogo. Poder medir o 
que vemos permite-nos chegar a lugares 
onde antes não era possível, sem trocar de 
ferramentas ou abrir caminho por entre os 
obstáculos. Isto dá-nos flexibilidade em 
campo, liberta equipamento e equipas e 
maximiza verdadeiramente a produtividade 
nos seus projetos, resultando num 
aumento dos lucros.
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Leica GS18 I
TECNOLOGIA GNSS

GNSS com capacidade de 
autoaprendizagem

Leica RTKplus
SmartLink (serviço de correção mundial)

SmartLink Fill (serviço de correção mundial)

Escolha de satélites adaptativa e em tempo real
Precise Point Positioning remoto (3 cm 2D)1, Convergência inicial 
para precisão total tipicamente de 18 min, Reconvergência < 1 min
Contornar falhas RTK de até 10 min (3 cm 2D) 1 

Leica SmartCheck Verificação contínua da solução RTK Fiabilidade 99.99%

Captação de sinal GPS / GLONASS
Galileo / BeiDou

L1, L2, L2C, L5   /   L1, L2, L2C, L32 
E1, E5a, E5b, AltBOC, E63   /   B1I, B1C, B2I, B2a, B3I  

QZSS / NavIC L1, L2C, L5, L62   /   L5 

SBAS  / Banda L WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN / TerraStar

Número de canais 555 (mais sinais, aquisição rápida, sensibilidade elevada)

Compensação da inclinação Aumento da produtividade de medição e da 
captação

Sem necessidade de calibração, imune a perturbações magnéticas

IMAGING

Câmara Sensor / Campo de vista (Hz, V) / Frequência 
de imagem

1.2 MP / 80°, 60° / 20 Hz

Captação de grupo de imagens 2 Hz de taxa de captação Tempo de captação máx.: 60 s, dimensão aprox. de um grupo de 
imagens 50 MB

Nuvem de pontos Software Leica Infinity Obter uma nuvem de pontos a partir de um grupo de imagens 

DESEMPENHO E PRECISÃO DE MEDIÇÂO 1

Tempo para inicializar Tipicamente 4 s

Cinemático em tempo real
(Em conformidade com o padrão 
ISO17123-8)

Linha de base única
Rede RTK

Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm
Hz 8 mm + 0.5 ppm / V 15 mm + 0.5 ppm

Cinemático em tempo real com 
compensação de inclinação

Pontos topográficos (não para pontos de 
controlo)

Incerteza adicional horizontal máxima de 8 mm + 0.4 mm/° de 
inclinação descendente até 30°

Pós-processamento Estático (fase) com longos períodos de 
observação
Estático e rápido estático (fase)

Hz 3 mm + 0.1 ppm / V 3.5 mm + 0.4 ppm
 
Hz 3 mm + 0.5 ppm / V 5 mm + 0.5 ppm

Código diferencial DGNSS Hz 25 cm / V 50 cm

Medição de ponto a partir de imagem Medição com 1 clique em campo / em 
gabinete

Tipicamente 2 cm – 4 cm (2D1), numa distância de 2 m a 10 m até 
ao objeto

COMUNICAÇÕES

Portas de comunicação Lemo / Bluetooth® / WLAN USB e RS232 de série / Bluetooth® v2.1 + EDR, classe 1.5 / 802.11 
b/g apenas para comunicação com controladora

Protocolos de comunicação Protocolos de dados RTK
Saída NMEA
Rede RTK

Leica 4G, Leica, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3., 3.0, 3.1, 3.2 MSM
NMEA 0183 v4.00 & v4.10 e proprietária Leica
VRS, FKP, iMAX, MAC (RTCM SC 104)

Modem LTE integrado Bandas de frequência LTE
Bandas de frequência UMTS
Bandas de frequência GSM

Pentabanda (20, 8, 3, 7, 1) / Pentabanda (13, 17, 5, 4, 2)4

Tribanda (900/1800/2100 MHz) / Tribanda (1700/1900/2100 MHz)4

Banda dupla (900/1800 MHz / Quadribanda (850/900/1800/1900 
MHz)4

Modem UHF integrado5 Modem rádio UHF para receção e 
transmissão

403 – 473 MHz, separação de canais 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, máx. 
1 W potência de saída até 28800 bps sem fios

GERAL
Controladora e software de campo Software Leica Captivate Controladora Leica CS20 LTE, tablet Leica CS35

Interface com o utilizador Botões e LED
Servidor web

Ligar/desligar e botão de função, 8 LEDs de estado
Todas as informações de estado e opções de configuração

Registo de dados Armazenamento
Tipo de dados e taxa de registo

SD card amovível, 8 GB
Observações GNSS Leica e dados RINEX até 20 Hz

Alimentação Alimentação interna
Alimentação externa
Tempo de operação6

Baterias Li-Ion amovíveis (2.8 Ah / 11.1 V)
12V DC nominal, intervalo 10.5 - 26,4 V DC
7h a receber e 5h a enviar dados com rádio interno, 6h a receber/
enviar dados com modem telefónico

Peso e dimensões Peso | Dimensões 1.25 kg / 3.55 kg numa configuração móvel padrão de RTK no 
bastão | 173 mm x 73 mm x 108 mm

Ambiental Temperatura

Queda
À prova de água, areia e pó

Vibração
 
Humidade
Choque funcional

De -30 a +50 °C em operação com câmara, de -40 até +65 °C em 
operação sem câmara, de -40 até +85 °C em armazém
Suporta quedas de um bastão de 2 m em superfícies duras
IP66 / IP68 (IEC60529 / MIL STD 810G CHG-1 510.6 I / MIL STD 810G 
CHG-1 506.6 II, MIL STD 810G CHG-1 512.6 I)
Suporta vibrações fortes (ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 
Cat.24)
95% (ISO9022-13-06 / ISO9022-12-04 / MIL STD 810G CHG-1 507.6 II)
40G / de 15 até 23 mseg (MIL STD 810G 516.6 I)
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1. A precisão, a exatidão e a fiabilidade da medição e o tempo para a inicialização dependem de 
vários fatores como o número de satélites, tempo de observação, condições atmosféricas, 
multitrajeto, etc. Os valores indicados consideram-se normais em condições favoráveis. Uma 
constelação completa de BeiDou e de Galileo irá aumentar o desempenho e exatidão da 
medição.

2. GLONASS L3, QZSS L6 e Galileo E6 serão fornecidos através de uma futura atualização de 
firmware.

3. O suporte de NavIC L5 está integrado e será fornecido através de uma futura atualização de 
firmware.

4. Apenas versão NAFTA.
5. Apenas variante UHF de GS18 I
6. Pode variar com a temperatura, idade da bateria, potência de emissão do dispositivo.


