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Sistema GNSS composto por um par de
llcceptorcs, com 226 canais cada
receptor (226 canais no receptor Base 4
226 canais no receptor Rover),
permitindo:

Marca: Topcon

Modclo: Hiper VR

A captação de sinais de dupla frequência a
partir das constelações GPS, GLONASS,
Galilco, BeiDou c SBAS e Banda L.
Ativo para rastreamento dos sinais GPS:
Ll CiA, t-1C L2C, L2P(Y) e L5;
GLONASS: L1C/A,LlP, L2C/A,L2P e
L3C; BeiDou: Bl, 82; Galileo: El, E5a,
E5b, e AIIBOC:

SBAS: Ll,l.5;
Banda L; QZSS: L1 ClA,LlC, L1-SAIF,
L2C e L5;

O Sistcma GNSS é capaz de efetuar
Levantamentos em tempo real (RTK -
Real Time Kinematic);

Os Receptores GNSS são dotados de
recursos visuais (Painel Led tc

Topcon Unid. 01
R$

I19.000,00
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informar: estado do receptor
(ligado/desligado), estado do link de rádio
(recepção/transmissão), rastreamento de
satélites, situação da bateria e gravação de
dados brutos;

Transmissão dados nos formatos CMR,
RTCM 2.1, 2.3,3.0,3.1 e3.2 e NMEA;

Possui tecnologia para minimizar os
efeitos de multicaminhamento;

Potência do rádio intemo de 1W;

Configuração dos principais sistemas de
coordenadas;

Calibração com o plano topográfico local;

A comunicação enlre Receptores e

Coletor de Dados é através da tecnologia
Bluetooth e Comunicação via wireless,
não havendo a necessidade de fios;

Coletor de dados no sistema Windows e

Softwarc de coleta de dados do mesmo
fabricante do Receptor;

Suportar tecnologia NTRIP;

Interface para minimização das operações,
ou seja, é possível o uso do receptor para
posicionamento cstitico sem que

necessariamente esteja este ligado a um
coletor de dados;

Capacidade para operar com baterias
intcmas reczLrregáveis;

Sistema dc locução inteligente orientando
a funções e trabalhos realizados pelo
equipamento em português.

Bateria intema de lithium-ion (Li-ion),
com autonomia de 8 horas trabalhando em

RTK (Real Time Kinematic) e potência de
11.600 MAh:

Os Receptores podem ser alimentados por
bateria externa quando necessário, sem

intemrpção da mcdição, visando maior
tempo de rastreio;

Taxa de rastreio alualizável até 20 Hz;
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Possui sensor de medição inclinada de 15o
(na Base e no Rover);

Opera nos modos de medições Estático,
Stop and Go e cinemático;

Precisões: Estático e Estático rápido:
horizontal 3mm + 0,4ppm e vertical 5mm
+ 0,5ppm; RTK: horizontal 5mm +
0,5ppm e vertical lOmm + 0,8ppm;

Os Receptorcs possuem memória intema
de 8 GB.

Ser à prova d'água e poeira, de acordo
com a classificação IP67.

Os Receptores são do mesmo fabricante e

modelo (Base e I{over), com apresentação
de certificado;

O laboratório de assistência técnica, é
certihcação/autorização pela fabricante,
em fazer manutcnção em receptores
GNSS, em território brasileiro.

Os Receptores possuem as seguintes
modalidades de comunicação:

Tecnologia Bluelooth e Wireless
Integrada, para comunicação entrc
Receptor e Coletor;

Rádio UFIF, interno, nos dois receptores
que trabalha no inlervalo de 406 a
47jMHz;

Possui saída Serial e USB.

Software de Processamento de Dados
com as scguintcs caracterísÍicas:

Marca: Topcon

Modelo: Magnct Tools

Roda em computadorcs de 64-bit - nas

platafonnas Windows;

No idioma português;

Possível importar dados, realizar
configurações. pós processar.

Realiza ajr.rstamento de redes, visualizar
graficamente todos os pontos, linhas e
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áreas coletadas em campo e expoÍar
dados para outros formatos;

Processa dados nos modos: Estático,
Estático Rápido, Stop and Go e
Cinemático;

Permiti visualização dos dados
levantados;

Capaz de ajustar Redes Geodésicas;

Possui capacidade para a importação de
dados brutos para pós processamcnto e
dados no formato Rinex;

ExpoÍar dados nos formatos TXT, DXF,
DWG e ASCII;

O software é do mesmo fabricante dos
rcceptores, com apresentação de
certificado.

O Coletor dc dados com as seguintes
características:

Marca: Topcon

Modelo: FC 6000

Sistema operacional Windows l0;

Display colorido LCD de 7" (7
polcgadas), sensívcl ao toque e com
iluminação de fundo;

Memória de 8GB RAM e 64 Gb de
memória flash com possibilidade de
cxpansão via cartào de memória;

Possui Bluetooth para conexão com os
receptores, Wireless e modem
GSM/GPRS 4G integrado.

Contém uma câmera fotográfica integrada
de 8 megapixels com flash integrado;

A prova de poeira e à prova d'água com
classificação IP68;

Possui bateria de Lítio recarregável e
removivel, com tempo de operagão igual a
I 5 horasl

Teclado allanumérico e touchscreen;

Processador Quad-Core Pentium 1 .1 G
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e dispõem de porta USB.

O laboratório de assistência técnica,
possui certificação/autorização pela
fabricante. em lazer manutenção cm
coletores de dados, em território
brasileiro.

O software para Coleta de Dados possui
as seguintes características:

Marca: Topcon

Modelo: Magnet Field

Licenoiado junto ao desenvolvedor do
programa, e do mesmo fabricante dos
receptores e no idioma português;

Gerencia a coleta de dados de
Levântamento nos métodos Estático, stop
and go. cinemático e locaçâo;

Possui coleta automatizada de dados com
possibilidade de acrescentar nome e

descrição nos pontos coletados;

ExpoÍação de dados nos formatos DXF,
CSV, TXT.

Mostra distrâncias lineares e ambiente
gráfico somente numa tela;

Permiti visualização dos dados brutos
coletados;

F'ornece ao operador uma visualização
clara de sua localização em relação a uma
linha de referência, os status de
visualização de captação de sinais
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou e de
nível de carga da bateria é visível ao
operador;

Permiti introdução pelo usuário de
atributos para os pontos coletados;

É do mesmo fabricante do(s) receptor(es)
e do coletor de dados;

Composição do sistema:

2 (duas) Antenas GNSS conforme
especificação acima;

um) Coletor de dados conforme
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I (um) Suporte/Engate para acoplar o
coletor de dados no bastão;

I (um) Carregador de bateria para o
coletor de dadosi

I (uma) Bateria para coletor de dados;

I (um) bastão extensível de alumínio de
2,0 metros;

I (um) bipé extensível para bastão;

1 (uma) base nivelante com adaptador;

I (um) tripé em alumínio;

2 (duas) bolsas para transporte de cada
Receptor GNSS;

I (Um) Carregador de bateria para os
receptores;

2 (duas) baterias intemas para cada
Receptor, com autonomia conforme
especificação;

I (um) cabo de comunicação entre
rcceptor e computador;

I (um)cabo dc alimcntação de energia
para bateria externa;

o) Todos os demais acessórios necessários
para a correta utilização do sistema.

especificação acima;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

60 dias
VALOR GLOBAL (R$) R$

l19.000,00

SÃO PAULO, 17 DE AGOSTO DE2O21,
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