Leica iCON gps 80
Forbedring af produktiviteten
Maksimering af driftstiden

intelligent CONstruction

Leica iCON gps 80 GNSS-modtageren er den optimale
partner til alle maskinstyringsløsninger. Med
produktets centimeternøjagtighed, fleksibilitet og
fremtidssikre teknologi opnår du sikkerhed for
produktivitetsforbedringer på både maskinen og
byggepladsen.
Produktivitet er den største udfordring inden for byggeri
og anlæg. Nu kan Leica Geosystems, som er pioneren
inden for intelligente løsninger til byggeri og anlæg,
tilbyde dig et unikt værktøj, der gør dig i stand til at tage
udfordringen op og nå effektivitetsniveauer, der hidtil har
været umulige.

leica-geosystems.com

Fordele for systemintegratorer
 Ultramoderne GNSS-modtager med fremtidssikret teknologi
 Fleksibel kommunikation takket være det indbyggede modem og
aftagelige radioer
 Gengivelse af endelige koordinater, inkl. håndtering af
koordinatsystemer
 xRTKt muliggør maskinstyring i krævende omgivelser, hvorved
maskinens produktivitet forbedres
 SmartLink Fill lukker RTK-korrektionshuller i op til 10 minutter og
øger maskinoppetid
 Systemintegration bliver uproblematisk ved brug af
platformuafhængig SDK (Software Development Kit) og forenklet
konfiguration i alle situationer
 Fleksible tilslutningsmuligheder til integration inkl. CAN, seriel,
Ethernet og Bluetooth®
 Tilgængelige versioner med enkelt eller dobbelt antenne
 Det robuste hus imødekommer selv de mest krævende
miljøstandarder
 Professionel support fra Leica Geosystems' medarbejdere og
partnere

Leica iCON gps 80
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SUPPORTEREDE GNSS-SYSTEMER

RTK-YDEEVNE

POSITION OPDATERING & DATA LAGRING

YDERLIGERE FUNKTIONER
RTK-referencestationsfunktioner
NMEA ud

•

•

✔

•

•

✔

Dobbelt positioning & præcis Heading

–

–

–

•

✔

✔

Åben brugerflade-licens

•

•

•

•

•

•

Leica ConX

•

•

•

•

•

•

✔ Standard / • Ekstra tilbehør / – Ikke tilgængelig

GNSS-YDEEVNE

MÅLEEFFEKTIVITET
OG -NØJAGTIGHED

GNSS-teknologi

Leica-patenteret SmartTrack+-teknologi: • Avancerede målemotorer • Forstyrrelsesresistente
målinger • Ekstremt præcis flervejskorrelator med impulsblænde til pseudorækkeviddemålinger • Fremragende måling af små højdevariationer • Minimal synkroniseringstid; Avanceret
SmartHeading-beregning

Antal kanaler

555 kanaler til iCG81, 555 kanaler pr. antenne (2 x) til iCG82

Maks. antal samtidigt sporede
satellitter

Op til 60 satellitter samtidig på to frekvenser pr. antenne

Satellitsignalsporing

• GPS: L1, L2, L2C, L5 • GLONASS: L1, L2 • Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC • BeiDou: B1, B2

GNSS-målinger

Fuldstændigt uafhængige kode- og fasemålinger på alle frekvenser: • GPS: bærefase fuld
bølgelængde, kode (C/A, P, C kode) • GLONASS: bærefase fuld bølgelængde, kode (C/A, P
smal kode) • Galileo: bærefase fuld bølgelængde, kode • BeiDou: bærefase fuld bølgelængde,
kode

Gensynkroniseringstid

< 1 sek.

Nøjagtighed (rms) med realtid (RTK)1)
Overensstemmelsesstandard

Overensstemmelse med ISO17123-8

Enkel baselinie (< 30km)

Horisontal: 8 mm + 1 ppm (rms), Vertikal: 15 mm + 1 ppm (rms)

Nøjagtighed (rms) med efterbehandling1)
Statisk (fase) ved lange observationer

Horisontal: 3 mm + 0,1 ppm (rms), Vertikal: 3,5 mm + 0,4 ppm (rms)

Statisk og hurtig statisk (fase)

Horisontal: 3 mm + 1 ppm (rms), Vertikal: 5 mm + 1 ppm (rms)

Retningsnøjagtighed (rms) (kun iCG82)1)
Dynamisk RTK-positionsnøjagtighed,
efter initialisering

Antenneafstand 1 m: < 0,18°, Antenneafstand 2 m: < 0,09°, Antenneafstand 5 m: < 0,05°

On-the-fly initialisering (OTF)
RTK-teknologi

Leica SmartCheck+-teknologi

OTF-initialiseringens pålidelighed

Bedre end 99,99 %1)

Tid til initialisering

Typisk 4 sek.2)

Netværks-RTK

HARDWARE

Netværksteknologi

Leica SmartRTK-teknologi

Supporterede RTK-netværksløsninger

iMAX, VRS, FKP

Supporterede RTKnetværksstandarder

MAC (Master Auxiliary Concept) godkendt af RTCM SC 104

Vægt og mål
Vægt

2’200 g (4.85 lbs) for iCG81, 2’250 g (4.96 lbs) for iCG82

Mål

214,5 mm × 184,8 mm × 85,5 mm (hus inkl. sokler og montagevinger)

Miljøspecifikationer
Driftstemperatur

–40 °C til +65 °C (–40 °F til +149 °F)

Opbevaringstemperatur

–40 °C til +85 °C (–40 °F til +185 °F)

Luftfugtighed

100% i overensstemmelse med ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 og MIL STD 810F – 507.4-I

Beskyttet imod: Vand, sand og støv

IP67 i henhold til IEC60529 og MIL STD 810F – 506.4-I, MIL STD 810F – 510.4-I og
MIL STD 810F – 512.4-I
Beskyttet imod regn og støv; Beskyttet imod kortvarig nedsænkning i vand (maks. 1 m dybde)

Vibration

5 – 5000 Hz, ± 1,5 mm, 0,7 g; modstår vibrationer under drift på større
entreprenørmaskiner.
5 – 500 Hz, 5 g, ± 15 mm (IEC 60068-2-6)
MIL-STD 810G – 514.6E-1-Cat24
MIL-STD 810G – 514.6C-3-Cat4

Slagpåvirkninger

60g – 6msek; modstår vibrationer under drift på større entreprenørmaskiner.

Fald/Tab

Modstår 1,2 m fald til hårde overflader

Strøm/el
Forsyningsspænding

Nominel 24 V DC, interval 9 – 36 V DC

Elforbrug

iCG81, NTRIP Rover, undtagen radio: 8,0 W typisk, 24 V @ 333 mA
iCG82, dobbelt GNSS, NTRIP Rover, undtagen radio: 11. W typisk, 24 V @ 475 mA

Ekstern strømforsyning

Strømmen kan leveres af en 9 V til 36 V DC-strømforsyning (maskine eller køretøj) via et
omformerkabel, der leveres af Leica Geosystems, via enten P1, CAN1 eller CAN2. Alternativt
af en 110V – 240 V AC til 12 V DC-strømforsyningsenhed, der leveres af Leica Geosystems,
eller et genopladeligt eksternt NiMh-batteri 9 Ah / 12 V; med beskyttelse imod
spændingsspidser, stemmer overens med EN13309

Certificeringer

Overensstemmelse med: FCC/IC Class B, CE, EN13309, RCM, ARIB STD-T66, RoHS, WEEE,
ACPEIP

HUKOMMELSE OG
Hukommelse
DATAREGISTRERING Intern hukommelse
Datakapacitet

Indbygget hukommelse, 466 MB
466 MB er typisk nok til ca. 130 dages rådatalogning af GPS & GLONASS (12+8 satellitter) med
en takt på 15 s

Datalagring
Datatype

Intern lagring af RINEX-data

Registrering

20 Hz

BRUGERFLADE

KOMMUNIKATION

Knapper

• ON/OFF-knap • 6 funktionsknapper (piletaster – op/ned/venstre/højre, Enter, Esc)

Display

Højtopløseligt, 1,8" gråtonedisplay med justerbar baggrundsbelysning: • Viser fuldstændig
modtagerstatus i det primære displaybillede (position, satellit, radio, modem, batteri,
Bluetooth®, ConX, hukommelse) • Adskillige undermenuer til yderligere detaljer • Forskellige
konfigurationer i undermenuer, f.eks. radiokanal • Start referencestation med "Her", eller
indtast koordinat • Opsæt Rover, koordinatsystem og positionsvisning (NMEA eller Leicas
egen) • Start og konfigurer lagring af rådata

LED-statusindikator

1 × LED til fejlstatus

Yderligere funktioner

BasePilot-funktioner (lagrer op til 100 forskellige refrencestationslokaliteter og
konfigurationer, så daglig opstart sker hurtigt og uden indgriben fra brugerens side)

Kommunikationsporte

2 × CAN strøm/data, 1 × seriel RS232 Lemo, PWR ind, PPS ud, 1 × seriel RS232 Lemo, 12V
PWR ud (GFU-supporteret)
1 × USB-vært, 1 × UART seriel og USB (til aftagelige interne RTK-enheder), 2 × TNC til ekstern
GNSS-antenne
(1 × TNC til iCG81), 1 × TNC til ekstern radioantenne, 1 × TNC til ekstern modemantenne,
1 × M12 Ethernet
1 × Bluetooth®-port, Bluetooth® v2.00+ EDR, klasse 2

Antal samtidige dataforbindelser

Op til 3 udgangsgrænseflader i realtid via uafhængige porte, der leverer identiske eller
forskellige RTK/RTCM-formater

Indbyggede dataforbindelser
Radiomodem

• Mulighed for supplerende fuldt integreret, fuldt forseglede modtage / sende-radioer •
Brugerudskiftelig enhed
• SATEL M3 TR4: 403 – 470 MHz; op til 1,0 W udgangseffekt; Pac-crest 4FSK, GMSK & FST,
Trimble T & P, Satel 3AS, 8FSK & 16FSK modulation • Intuicom; 902 – 928 MHz (licensfri i
Nordamerika); op til 1,0 W udgangseffekt

Radiomodemantenne

Stikbøsning til ekstern antenne (type TNC)

4G LTE / 3G HSPA / HSPA+ / WCDMA /
TD-SCDMA / UMTS / telefonmodem

• Indbygget telefonmodem som standard • Brugerudskifteligt SIM-kort • 22-Band LTE: Band
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 • 9-Band UMTS /
HSPA / HSPA+ / WCDMA: Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19 • TD-SCDMA: B39 • Op til 100 mbps
downlink-hastighed

4G LTE / 3G HSPA / HSPA+ / WCDMA /
TD-SCDMA / UMTS /
telefonmodemantenne

Stikbøsning til ekstern antenne (type TNC)

Eksterne dataforbindelser
Radiomodem

• Supporterer af alle egnede serielle RS232 UHF / VHF-radioer • Satelline3AS i Leica GFU-hus,
fuldt forseglet og beskyttet, IP67 • Pacific Crest PDL i Leica GFU-hus, fuldt forseglet og
beskyttet, IP67 • Satelline TR1, Intuicom 1200DL, TFR-300L i Leica GFU-hus, fuldt forseglet
og beskyttet, IP67 • Pacific Crest ADL

Kommunikationsprotokoller

GNSS-ANTENNE

Realtids-dataformater til
datatransmission

Leica 4G, Leica, CMR, RTCM 3.1, RTCM 3.2 MSM 3 & 5

Realtids-dataformater til
datamodtagelse

Leica 4G, Leica, Leica Lite, CMR, CMR+, RTCM v2.3, RTCM 3.1, RTCM 3.2 MSM 3 & 5

Webbaseret protokol

NTRIP: modtagelse af netværkskorrektioner; indbygget NTRIP Server og Caster til streaming af
lokale korrektioner til flere RTK-rovere

NMEA-udgangssignal

NMEA 0183 V 4.00 og Leicas eget

Type

CGA100

GNSS-teknologi

SmartTrack+

Satellitsignalsporing

• GPS: L1, L2, L2C, L5 • GLONASS: L1, L2, L3 • Galileo: E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6
• BeiDou B1, B2, B3

Grundplan

Indbygget grundplan

Mål (diameter × højde)

165 mm × 60 mm

Vægt

0,44 kg

Forøgelse

29 db

Temperatur ved brug

–40 °C til +85 °C (–40 °F til +185 °F)

Temperatur ved opbevaring

-55 °C til +85 °C (-67 °F til +185 °F)

Luftfugtighed

IEC60068-2-30
98%r.H./25°C, 93%r.H./55°C

Beskyttelse imod vand, sand

IP68, IP69K

Fald og væltning

Modstår 1,5 m fald på hårde overflader og holder til væltning fra en 2 m høj stok på hårde
overflader

Vibration

IEC 60068-2-6:
5-500 Hz, 15 g, ±15 mm
MIL-STD-810G: Fig.514.6E-1
Kategori 24 (20‑2000 Hz, 7,7 grms)
modstår vibrationer under operation på store civile entreprenør maskiner

Slagpåvirkninger

IEC 60068-2-27 (special): 60 g, 6 ms
IEC 60068-2-27: 100 g, 2 ms
modstår vibrationer under operation på store civile entreprenør maskiner

Målepræcision, nøjagtighed på position, højde og heading
afhænger af en række faktorer, herunder bl.a. antal
satellitter, geometri, observationstid, efemeridenøjagtighed,
ionosfæriske forhold, refleksioner osv. Angivelserne tager
udgangspunkt i normale til gunstige forhold. Tidsforbrug
afhænger af en række faktorer, herunder bl.a. antal

1) 

satellitter, geometri, ionosfæriske betingelser, refleksioner
osv. GPS og GLONASS kan forbedre ydeevne og nøjagtighed
med op til 30 % sammenlignet med GPS alene. En komplet
Galileo og GPS L5-konstellation vil forbedre måleydeevnen og
-nøjagtigheden yderligere.

Kan variere som følge af atmosfæriske forhold, refleksioner
af signaler, hindringer, signalgeometri og antal sporede
signaler.

2) 

Leica iCON. Understanding construction.

Højeste effektivitet og præcision
Til alle maskinstyringsanvendelser

Maksimal ydeevne til alle dine anvendelser
iCON gps 80 GNSS-modtageren forøger dit maskinstyringssystems generelle ydeevne og sikrer maksimal udnyttelse af udstyret, så du
kan færdiggøre forskellige opgaver hurtigere uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Arbejd hurtigere med Leica ConX

Benyt dig af yderligere fordele

Leica ConX er en webbaseret værktøjspakke, der giver dig
mulighed for at øge effektiviteten af din maskinstyring på
byggepladsen og fjernadministrere din flåde af maskiner. Leica
ConX sikrer hurtig og nem dataoverførsel fra kontor til byggeplads og til entreprenørmaskiner, fjernsupport til operatørerne
og grundlæggende funktioner til flådestyring. Leica ConX
integreres uproblematisk i din arbejdsgang på byggeprojekter og
Leica iCON-løsninger, hvorved arbejdsgangene forenkles, og der
opnås betydelige tids- og omkostningsbesparelser.

 CAN-bus-protokol med specifik udformning til GNSSmaskinstyring sikrer robust og driftssikker kommunikation,
bedre driftstid
 Konfigurerbar hardwareplatform, der imødekommer
OEM-krav som f.eks. individuelle stikbøsninger, individuel
branding m.fl.
 Én modtager og et monteringsbeslag til alle maskintyper
sparer montagetid
 Små formater sparer plads i maskinen
 NMEA-protokollen leverer et standardiseret positionsformat

Leica xRTK til krævende
GNSS-forhold
Leica xRTK er Leica Geosystems teknologi, der
giver supplerende, pålidelige positionsbestemmelser i miljøer, hvor måling er problematisk.
Teknologien giver den højeste driftstid selv under
de vanskeligste forhold med en lidt lavere
nøjagtighed end en almindelig RTK-positionsbestemmelse.

Leica SmartLink Fill lukker RTK
korrektionshuller
SmartLink Fill rykker grænserne med en forbedret
centimeternøjagtig positionering i områder, hvor
RTK-forbindelser er ustabile. Ofte afbrydes
kommunikationsforbindelsen til UHF-radioen eller
mobiltelefonen. SmartLink Fill service leveres via
satellit og afhjælper RTK-korrektionsudfald i op til
10 minutter med centimeterpositionering uden
afbrydelse.

«  Vores nye iCG80 GNSS-løsning er helt unik på markedet med
henblik på OEM-kunders behov for integrationsfleksibilitet,
tekniske muligheder og økonomiske faktorer. Vi har allerede
kontakter med større interessenter, der ønsker at arbejde
nært sammen med os på deres kommende systemer.  »

Tommy Buch, kommerciel OEM-chef,
Leica Geosystems Machine Control

intelligent CONstruction

Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Uanset om du opfører bygninger, anlægger veje eller bygger broer og tunneller,
er intelligent CONstruction en fordel for dig. Leica iCON er andet og mere end
blot en ny produktlinje eller softwarepakke – det er en komplet løsning, der
giver dig mulighed for at forbedre din effektivitet og øge din rentabilitet ved at
optimere hele anlægsprocessen.
Det kræver enestående løsninger at forstå bygge- og anlægssektoren:
 Specialbygget
 Komplet
 Ukompliceret
 Høj ydeevne
When it has to be right.

Bluetooth®-varemærkerne ejes af
Bluetooth SIG, Inc.

Illustrationer, beskrivelser og tekniske data er ikke bindende. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt i Schweiz – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Schweiz, 2020.
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Leica iCON gps 70 series
Speed up –
anytime, anywhere

Leica ConX
Digitise your
construction process

Leica iCON site
Custom-built solutions for
site construction

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.
Digitise your construction process with ConX, a cloud-based

intelligent

C On s t r u c t i o n

suite of tools that harmonises and simplifies the data
handling and workflow throughout the phases of the
construction process.
Significantly improve productivity and reduce rework and
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction
data. With ConX, users will be able to visualise and validate
reference models, project localisations, positioning, survey
and constructed as-built data in real-time and without
extensive training.

Benefits
■ Visualise and validate data used and generated on-site in
2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in
real-time across the project to guarantee transparency and
quick reaction to design updates
■ Monitor machine control operations remotely by assigning
work and providing positioning and reference data to
operators and grade checkers ensuring you avoid costly
rework and errors

leica-geosystems.com
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