
Leica GS18 I
Změříte, co vidíte!

leica-geosystems.com

Inovativní

Leica GS18 I je přesný a snadno 
použitelný GNSS RTK rover. Využívá 
vysoce inovativní technologii Visual 
Positioning založenou na těsné integraci 
GNSS, IMU a kamery. Umožní Vám měřit 
body s geodetickou přesností ze snímků, 
buďto hned v terénu nebo až v kanceláři. 
Dále můžete plně využít všech možností  
a vytvářet 3D mračna bodů z pořízených 
snímků v softwaru Infinity. 

Rychlý

Navržený pro efektivní měření velkého 
počtu bodů. Leica GS18 I umožňuje 
zachycovat snímky a měřit stovky bodů v 
rámci minut. Přitom není potřeba k 
měřeným bodům vůbec chodit.  Tím 
ušetříte spoustu času v terénu a zamezíte 
dříve nutným návratům do terénu: jakmile 
máte jednou nasnímaný prostor, můžete 
z něj změřit body, kdykoli to bude 
zapotřebí.

Všestranný

Síla snímkování změnila pravidla hry. Tím, 
že máte moc změřit, co vidíte, můžete 
dosáhnout do míst, na která byste dříve 
museli vytahovat jiné přístroje nebo 
přelézat přes překážky. Tím se vám při 
měření v terénu otvírají nové možnosti, 
ostatní přístroje a pracovní síly můžete 
ušetřit pro jiné práce a zvýší se vám 
produktivita na vašich projektech, což 
povede k vyšším výdělkům.
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Leica GS18 I

Projděte kolem zájmové oblasti...



změřte body ze snímků v kontroleru

nebo v softwaru Infinity

nebo vytvořte 3D mračno bodů



GEFOS a.s., zastoupení  
Leica Geosystems pro ČR
Kundratka 17, 180 82, Praha
+420 283 842 620
obchod@gefos.cz

GNSS TECHNOLOGIE

Samo-učící se GNSS Leica RTKplus
SmartLink (celosvětová korekční služba)

SmartLink fill (celosvětová korekční služba)

Adaptivní kontinuální výběr družic
Remote precise point positioning (PPP) (3 cm 2D)1, počáteční 
konvergence do plné přesnosti typicky 18 min., Re-konvergence  
< 1 min
Překonání výpadků RTK korekcí až do 10 min (3 cm 2D) 1 

Leica SmartCheck Kontinuální kontrola RTK řešení Spolehlivost 99,99%

Příjem signálů 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 / L53 

SBAS / L-Band WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN / TerraStar

Počet kanálů 555 (více signálů, rychlý sběr dat, vysoká citlivost)

Kompenzace náklonu Zvýšená produktivita měření a zpětná 
dohledatelnost

Bez nutnosti kalibrace, imunní vůči magnetickému rušení

SNÍMKOVÁNÍ

Kamera Snímač / Zorné pole (Hz, V) / Frekvence 
snímání

Centrální závěrka s 1,2 MP / 80°, 60° / 20 Hz

Zachycení skupiny snímků Frekvence snímání 2 Hz Max. doba snímání: 60 s, velikost skupiny snímků cca 50 MB

Mračna bodů Software Leica Infinity Tvorba mračen bodů ze skupin snímků

VÝKON A PŘESNOST MĚŘENÍ1

Doba RTK inicializace Typicky 4 s

Real-time kinematic (RTK)
(V souladu s ISO17123-8 standardem)

Jednotlivý vektor
Síťové RTK

Hz 8 mm + 1 ppm / V 15 mm + 1 ppm
Hz 8 mm + 0,5 ppm / V 15 mm + 0,5 ppm

RTK s kompenzací náklonu Podrobné body Dodatečná nejistota v Hz poloze max. 8 mm + 0.4 mm/° až do 30° 
náklonu

Post-processing Statické fázové s dlouhými observacemi
Statická a rychlá statická metoda (s fázemi)

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

Diferenciální kódy DGNSS Hz 25 cm / V 50 cm

Body měřené ze snímků Měření jedním klikem v terénu / kanceláři Typicky 2 cm – 4 cm (2D1), ve vzdálenosti od 2 m do 10 m  
od přístroje

KOMUNIKACE

Komunikační porty Lemo / Bluetooth® / WLAN USB a sériový RS232 / Bluetooth® v2.1 + EDR, třída 1.5 / 802.11 b/g 
pouze pro komunikaci s polním kontrolerem

Komunikační protokoly RTK datové protokoly
NMEA výstup
Síťové RTK

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

Vestavěný LTE modem LTE frekvenční pásma
UMTS frekvenční pásma

GSM frekvenční pásma

Pěti-pásmový (20, 8, 3, 7, 1) / Pěti-pásmový (13, 17, 5, 4, 2)4

Tří-pásmový (900/1800/2100 MHz) / Tří-pásmový (1700/1900/2100 
MHz)4

Dvou-pásmový (900/1800 MHz / Čtyř-pásmový (850/900/1800/1900 
MHz)4

Vestavěný UHF radio-modem5 Přijímací a vysílací UHF radio-modem 403 – 473 MHz, kanálové rozteče 12,5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, max. 
výstupní výkon 1 W, až 28800 bps vzduchem

OBECNÉ INFORMACE

Polní kontroler a software Software Leica Captivate Polní kontrolery Leica CS20 LTE & BASIC, tablet Leica CS35

Uživatelské rozhraní Klávesy a LED
Webový server

Vypínač a funkční klávesa, 8 stavových LED
Úplné stavové informace a konfigurační volby

Záznam dat Úložiště
Typ dat a interval ukládání

Vyjímatelná SD karta, až 8 GB
Leica GNSS raw data a RINEX ve frekvenci až 20 Hz

Správa napájení Interní zdroj napájení
Externí zdroj napájení
Provozní čas6

Vyměnitelná Li-Ion baterie (2,8 Ah/11,1 V)
Nominální napětí: 12 V DC., rozsah 10,5 – 26,4 V DC
Typický provozní čas až 8 h. Provozní čas závisí na použití 
bezdrátových komunikačních zařízení.

Hmotnost a rozměry Hmotnost | Rozměry 1,25 kg / 3,55 kg standardní RTK rover na tyčce | 173 mm x 173 mm 
x 109 mm

Specifikace prostředí Teplota

Odolnost proti pádům
Ochrana proti průniku vody, písku a prachu

Vibrace
Vlhkost
Funkční náraz

-30 až +50°C provoz s kamerou, -40 až +65°C provoz bez kamery, 
-40 až +85°C skladování
Odolá pádu na tvrdý povrch při nasazení na 2 m tyčce
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)
Odolává silným vibracím (ISO9022-36-08 / MIL STD 810G 514.6 Cat.24)
95% (ISO 9022-13-06 / ISO 9022-12-04 / MIL STD 810G CHG-1 507.6 II)
40 g / 15 až 23 m/s (MIL STD 810G 516.6 I)
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1. Přesnost měření, spolehlivost a inicializace závisí na různých faktorech včetně počtu satelitů, 
atmosférických podmínkách, vícecestného šíření signálu atd. Uvedené údaje předpokládají 
normální až příznivé podmínky. Budoucí plná konstelace BeiDou a Galileo dále zvýší výkon 
a přesnost měření. 

2. GLONASS L3, QZSS L6 a Galileo E6 budou k dispozici s budoucím upgradem firmwaru.

3. Podpora NavIC L5 je zahrnuta a bude k dispozici s budoucím upgradem firmwaru.
4. Pouze verze NAFTA.
5. Pouze UHF varianta GS18 I
6. Může se měnit s teplotou, stářím baterie a vysílacím výkonem datového modemu.

Leica GS18 I - technické specifikace


