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This protects the surveyor’s investment well into the future by 
providing superior performance and improved productivity as new 
signals become available.  

SMS AND EMAIL MESSAGING 
SP85 has a unique combination of communication technologies 
including an integrated 3.5G GSM/UMTS modem, Bluetooth and 
WiFi connectivity, and optional internal UHF transmit radio, 
providing unmatched connectivity for the user. The cellular 
modem may be used for SMS (text message) and e-mail alerts as 
well as regular Internet or VRS connectivity. SMS (text messages) 
can be used to monitor and configure the receiver. Likewise, SP85 
can use all available RTK correction sources and connect to the 
Internet from the field using WiFi hotspots, where available. The 
internal UHF transmit/receive radio allows for quick and easy 
setup as a local base station. This saves time and increases the 
surveyor’s efficiency, allowing for more productive workflows.

ANTI-THEFT PROTECTION
A unique anti-theft technology secures the SP85 receiver when 
installed as a field base station in remote or public areas and can 
detect if the receiver has been disturbed, moved, or stolen. This 
technology allows the surveyor to lock the device to a specific location 
and make it unusable if the device is moved elsewhere. In this case, 
the SP85 receiver will generate an audio alert and show an alert 
message on its display. Additionally, a SMS or e-mail will be sent to 
the surveyor’s mobile phone or computer and provides the receiver’s 
current coordinates to allow tracking of its position and follow for a 
quick recovery of the receiver. SP85’s anti-theft technology provides 
surveyors with remote security and peace of mind.

TRIMBLE RTX CAPABLE
Trimble RTX correction services offer a wide range of accuracy 
requirements ranging from better than 2 cm accuracies, up to sub-
meter accuracies, without the need of an RTK base station. Trimble 

regions without cellular infrastructure, and also via cellular/IP delivery. 
The premium service, CenterPoint® RTX is the most accurate satellite-
delivered correction service available today. With the SP85 GNSS 
receiver and a Trimble RTX correction service, achieve high-accuracy 
positioning nearly anywhere in the world - even in areas without 
cellular service, providing truly unmatched connectivity in the field.  

THE MOST POWERFUL TOOL FOR RELIABLE FIELD USE 
The SP85’s rugged housing, created by Spectra Geospatial‘s 
engineering design lab in France, incorporates a host of practical 
innovations. Dual hot-swappable batteries can be easily exchanged 
in the field as a one hand operation for an interruption-free working 
day, ensuring surveyors remain productive until the job is done. The 
impact-resistant fiberglass reinforced casing, designed to withstand 
2 metre pole drops and waterproof to IP67, ensures that SP85 can 
handle the toughest outdoor conditions. The patented UHF antenna, 
set inside the rugged carbon fiber rod, extends the range of RTK 
radio performance at the same time as armoring protection. The 
sunlight-readable display offers instant access to key information 
like the number of satellites, RTK status, battery charge and available 
memory. With eLevel technology, the user is able to focus in one 
place when leveling and measuring as well as automatically store 
measurements when the receiver is level. These powerful design 
features combine to make SP85 the most capable, most reliable GNSS 
receiver, backed by a comprehensive standard 2 year warranty.

KEY FEATURES
• Patented Z-Blade™ technology
• 600-channel 7G ASIC
• Hot-swappable batteries
• Internal TxRx UHF radio
• L-band satellite capable GNSS antenna
• 3.5G cellular modem
• Built-in WiFi communication
• SMS and e-mail alerts
• Anti-theft technology
• Backup RTK
• RTK bridge
• eLevel technology
• Trimble® RTX correction services
• Up to 20 Hz update rate

Patented  
inside-the-rod  
mounted UHF  
antenna design

THE SPECTRA GEOSPATIAL EXPERIENCE 
With the most advanced and rugged field data collectors from Spectra Geospatial, surveyors get maximum productivity and 
reliability every day. Spectra Geospatial Survey Pro software is specifically tailored for the SP85 GNSS receiver providing easy-
to-use, yet powerful GNSS workflows, letting the surveyor concentrate on getting the job done. Spectra Geospatial Survey 

ell as exporting 
tra Geospatial 

field and office software, SP85 is an extremely powerful and complete solution.

SP85
ODBIORNIK GNSS

GŁÓWNE CECHY

*  Opatentowana technologia Z-Blade
 
*  600-kanałowa płyta 7G ASIC
 
*  Wymiana baterii bez przerwania w pracy
 
*  Wbudowany radiomodem UHF TxRx (opcja)
 
*  Antena z możliwością obsługi L-Band
 
*  Wbudowany modem 3.5G
 
*  Komunikacja WiFi
 
*  Alerty SMS i e-mail
 
*  Technologia antykradzieżowa
 
*  Backup RTK
 
*  Mostek RTK
 
*  Elektroniczna libela
 
*  Obsługa serwisów Trimble® RTX
 
*  Częstotliwość pracy do 20Hz
 
 
 

Opatentowana technologia
montowania anteny UHF
w tyczce

który łączy dekady rozwoju technologii  GNSS RTK z  nowym , rewolu-
-cyjnym przetwarzaniem sygnałów GNSS. Nowa 600-kanałówa płyta “7G”
oraz opatentowana technologia Z-Blade™ sprawiają, że odbiornik SP85
optymalnie śledzi i przetwarza sygnały ze wszystkich konstelacji sateli-
-tarnych w trudnych warunkach.  Bezkonkurencyjną na rynku GNSS
łączność, SP85 osiąga dzięki unikalnej kombinacji modemu 3.5G, WiFi,
radiomodemowi UHF i komunikacji przez SMS oraz e-mail.
Całości dopełnia technologia antykradzieźowa.

oraz opatentowany projekt anteny sprawiają, ze SP85 jest bardzo

dzięki podwójnej baterii wymienianej bez przerwy w pracy

Te potężne możliwości zamknięte w niezwykle odpornej obudowie

Odbiornik wyposażono w najnowszą opatentowaną technologię
Z-Blade. Dzięki tej technologii urządzenie standaryzuje sygnały ze
wszystkich dostępnych systemów: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo,
QZSS, IRNSS. W przeciwieństwie do technologii GNSS-centric, SP85

dowolnych sygnałów z dowolnych systemów. Ponadto standaryzacja
sygnałów  i obsługa RTCM 3,2 (MSM) sprawia że odbiornik jest
przygotowany do obsługi  sygnałów i systemów które pojawią się
w przyszłości. Czyni to inwestycję bardzo  bezpieczną i gotową na
przyszły rozwój technologiczny.

Unikalna technologia 7G GNSS

Komunikacja SMS i e-mail
Odbiornik SP85 wyposażony jest w zintegrowany modem 3,5G GSM/UMTS,
Bluetooth oraz łączność WiFi. Dodatkową opcją jest wewnętrzne radio UHF.
Modem GSM oprócz odbioru poprawek korekcyjnych może być wykorzystany do
wysyłania wiadomości SMS, e-mail lub przeglądania Internetu. Połączenie WiFi
można uruchomić w przypadku problemów z łącznością GSM.

Ochrona antykradzieżowa
Unikalna ochrona antykradzieżowa zabezpiecza urządzenie
przed kradzieżą. W trybie pracy jako stacja bazowa odbiornik
blokuje się automatycznie  w przypadku zmiany pozycji lub
kradzieży. Automatycznie wyświetlana  jest wiadomość na
wyświetlaczu odbiornika oraz wysyłany SMS do operatora.
Wiadomość SMS zawiera informację o aktualnej pozycji SP85
co pozwala na szybką jego lokalizacją.
Technologia antykradzieżowa zapewnia bezpieczeństwo
i spokojną pracę.

Sieć poprawek korekcyjnych Trimble RTX oferuje szeroko
dostępny serwis poprawek o dokładnościach od 1m do

nie działa sieć GSM. Trimble RTX to najdokładniejsza na
świecie poprawka dostarczana drogą satelitarną obejmująca
swoim zasięgiem całą kulę ziemską. Odbiornikiem SP85
 z serwisem Trimble RTX  możesz wykonywać dokładne
pomiary w każdym miejscu globu niezależnie od lokalnej
infrastruktury.

Współpraca z Trimble RTX

Zaprojektowana w laboratoriach Spectra Geospatial wyjątkowo
odporna obudowa zapewnia ochronę w każdych warunkach.
System zasilania oparty  na dwóch akumulatorach pozwala na
długą ciągłą pracę i wymianę baterii bez przerywania zadania
 pomiarowego. Odporna na wstrząsy i wzmocniona włóknem
szklanym konstrukcja zapewnia odporność na upadki z wysokości
2m oraz normy wodoszczelności na wysokim poziomie IP67.
Czytelny w świetle słonecznym wyświetlacz umożliwia  stały dostęp
do najważniejszych informacji takich jak : ilość śledzonych satelitów,
status RTK, stan naładowania baterii i dostępności pamięci.
Technologia eLevel pozwala na automatyczną rejestrację pomiaru
po spoziomowaniu instrumentu. Unikalna kombinacja wszystkich
powyższych cech czyni SP85 wyjątkowo wydajnym i niezawodnym
instrumentem pomiarowym,  na który producent udziela standardowo
2-letniej gwarancji.

Niezawodny i solidny odbiornik zbudowany do ciężkiej pracy

Technologie i doświadczenie Spectra Geospatial

Połączenie odbiornika SP85 z zaawansowanymi technologicznie komputerami polowymi Spectra Geospatial
czyni  zestaw pomiarowy najbardziej wydajnym i niezawodnym na rynku. Oprogramowanie polowe Survey Pro
zostało zoptymalizowane pod kątem współpracy z odbiornikiem SP85.  Survey Pro jest to łatwe w obsłudze,

GPS.  Obliczenie współrzędnych następuje na podstawie obserwacji

i pozwalają na dokładne pomiary na terenach, na którychRTX is available for the SP85 GNSS receiver via L-band satellite in

bogate oraz wydajne oprogramowanie  doskonale uzupełniające zestaw jako kompletne
rozwiązanie pomiarowe.

Spectra Geospatial® SP85 jest odbiornikiem GNSS najnowszej generacji,

uniwersalnym narzędziem możliwym do wykorzystywania przez cały dzień



 – GPS L1C/A, L1P(Y), L2C, L2P(Y), L5
 – GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
 – BeiDou (Phase III) B1, B2
 – Galileo E1, E5a, E5b
 – QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5
 – IRNSS L5
 – SBAS L1C/A, L5 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM)
 – L-band MSS

• USB 2.0/UART

• WiFi (802.11 b/g/n)
• 3.5G quad-band GSM (850/900/1800/1900 MHz) / penta-band 

UMTS module (800/850/900/1900/2100 MHz)

(2 x 7.4 V, 2800 mAh) 

• SP85 UHF Kit (410-470 MHz 2W TRx)
• SP85 Field Power Kit
• SP85 Office Power Kit

 – ST10
 – Ranger™ 7
 – Ranger™ 3
 – T41
 – MobileMapper® 60
 – MobileMapper® 50

 – Survey Mobile (Android)

 

 

GNSS

CENTERPOINT® RTX <2 cm <15 min, <1 min L1 + L2

SP85

•    600 kanałów GNSS

•    Obsługa serwisów poprawek Trimble RTX™ w czasie rzeczyw.
•    Opatentowana technologia Z-Blade

–  Pełna obsługa sygnałów z wszystkich 7 systemów GNSS
(GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS and SBAS)

•    Pozioma : < 50 cm
•    Pionowa:  < 85 cm
DGPS

•    Pionowa: 50 cm + 1 ppm
RTK

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

IMPEXGEO

ul. Platanowa 1
 
Michałów-Grabina
 
05-126 Nieporet k/w-wy
 
biuro@impexgeo.pl
 

www.impexgeo.pl

Pomary statyczne i szybkie statyczna
•    Pozioma: 3 mm + 0.5 ppm

Pomiary statyczne o wysokiej precyzji (3)
•    Pozioma: 3 mm + 0.1 ppm
•    Pionowa: 3.5 mm + 0.4 ppm

Interwał zapisu
•    0.05 - 999 sekund

PARAMETRY SPRZĘTOWE
Wymiary
•    22.2 x 19.4 x 7.5 cm
Waga
•    1.17 kg
Interfejs użytkownika
• Wyświetlacz graficzny PMOLED
• Dostępny przez WiFi interfejs  WEB UI  dla łatwej konfiguracji,

przesyłu danych i kontroli statusu
Porty wejścia/wyjścia
•  RS232

•    Bluetooth 5.0 (tryb podwójny)

Pamięć

• Ponad dwa lata zapisu surowych danych GNSS dla 14 satelit.co 15 s

•    Tryb CSD
•    Post-processing
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SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)

• 2 szt. baterii Li-Ion hot-swappable  41.4 Wh

•  Czas pracy na 2 bateriach : 10 godzin
(włączone GNSS, modem GSM lub UHF (Rx)

•  Zasilanie zewnętrzne  DC:  9-28 V

Elementy zestawu standardowego
•   odbiornik SP85
•   2 szt. baterii Li-Ion
•  Ładowarka dwustanowiskowa, zasilacz, kabel

•  Taśma pomiarowa (3.6 m)
•   Przedłużka tyczki  7 cm
•   Kabel USB - mini-USB
•   Walizka transportowa
•   2 lata gwarancji
Składniki dodatkowe (opcjonalne)

•    Kontrolery

•    Oprogramowanie polowe
–  Survey Pro

–  SPace (oprog. kontrolne dla aplikacji
 na Androida innych producentów

Pozioma (RMS) Czas inicjalizacj

•    Pozioma: 25 cm + 1 ppm

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

Sieciowe RTK (6)
•    Pozioma: 8 mm + 0.5 ppm
•    Pionowa: 15 mm + 0.5 ppm

KINEMATYCZNY POSTPROCESSING (PPK)

PARAMETRY PRACY W CZASIE RZECZYWISTYM
•    Inicjalizacja Instant-RTK®

–  Typowo 2 s dla  baz < 20 km
–   Wiarygodność do  99.9%

•    Zasięg inicjalizacji RTK:  ponad 40 km

INICJALIZACJA TRIMBLE RTX  (1)(2)(6)(7)

DOKŁADNOŚĆ POSPROCESSINGU  (RMS) (1)(2)(7)

•    Pionowa: 5 mm + 0.5 ppm

•  4GB pamięci wewnętrznej  NAND Flash (3.5 GB dla użytkownika)

• Wbudowany port karty SD/SDHC  do 32GB)
Tryby pracy
•  baza i odbiornik ruchomy RTK
•  Odbiornik ruchomy do pracy w sieci RTK :  VRS, FKP, MAC
•    NTRIP, Direct IP

•    RTK bridge
•    Repeater UHF
•    UHF sieciowe
•    Trimble RTX (z satelity i modemu kom./IP)
Charakterystyka środowiskowa

•  Temperatura pracy: -40° to +65°C  (4)
•  Temperatura przechowywania  -40° to +85°C  (5)
•  Wilgotność : 100% z kondensacją
•  Norma wodo i pyłoszczelności :   IP67

•  Odporność na upadek z 2 metrowej tyczki na beton
•  Odporność na wstrząsy:  ETS300 019
•  Odporność na wibracje: MIL-STD-810F

wielodrożności sygnału, geometrii satelitów oraz dostępności i jakości poprawek

i stosowania procedur zawartych w instrukcji obsługi.  Tereny z wielodrożnością

CHARAKTERYSTYKA GNSS

DOKŁADNOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM  (RMS) (1)(2)(7)

mogą pogorszyć te parametry

(3)   długie bazy, długie sesje obserwacyjne i wykorzystane precyzyjne efemerydy

(4)  W bardzo niskich temperaturach nie powinno się używać radiomodemu UHF

w trybie nadawania

(5)   Bez baterii. Baterie można przechowywać w temperaturze do +70°C.

(6)   Wartości PPM dla pomiarów sieciowych RTK odnoszą się do najbliższej fizycznej stacji bazowej

(7)   Czas inicjalizacji odbiornika zależy od konstelacji GNSS, poziomu wielodrożności sygnału
  i bliskości przeszkód takich jak np. duże drzewa, budynki.

(2)  Podane parametry techniczne zakładają widoczność co najmniej 5 satelitów

sygnału, wysokie wartości PDOP i okresy ciężkich warunków atmosferycznych

(1)  Dokładność i specyfikacja  TTFF może być zależna od warunków atmosferyczych

-leżne śledzenie sygnałów GNSS i optymalne przetwarzanie
danych łącznie z rozwiązaniami tylko-GPS, tylko-GLONASS
tylko-Galileo, tylko-Beidou (od autonomicz.  do pełnego RTK)

•  Silnik Fast Search dla szybkiej akwizycji i reakwizycji
sygnałów  GNSS

•  wykorzystanie obserwacji kodowych i fazowych  SBAS
i orbit satelitów SBAS w rozwiązaniu RTK

•  Opatentowany  Strobe™ Correlator dla redukcji wielodrożności
•  Zapis danych z częstotliwością do 20 Hz  w czasie rzeczywistym

(kod, faza, pozycja)
•  Obsługiwane formaty danych ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.2,

odbiornik ruchomy)

–  Rozszerzony GNSS-centryczny algorytm: całkowicie nieza-

PARAMETRY ZAPISU DANYCH

2.3, 3.0, 3.1 i 3.2 (including MSM), CMRx i  sCMRx (tylko

•    NMEA 0183 (wyjście wiadomości)




