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Avisos legais

©2019-2021 Trimble Inc. Todos os direitos 
reservados.

Trimble, o logotipo do Globo e Triângulo, 
CenterPoint, Spectra Geospatial e Terramodel são 
marcas comerciais da Trimble Inc., registradas nos 
Estados Unidos e em outros países.

A marca e o logotipo Bluetooth são de propriedade 
da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca 
por parte da Trimble Inc. é feito sob licença.

Guia do Usuário do SP85, Rev. E, Fevereiro de 
2021.

Termos e condições da garantia limitada

Garantia limitada do produto. De acordo com os 
termos e condições aqui mencionados, a Trimble 
Inc. (“Trimble”) garante que, por um período de 
dois (2) ano a partir da compra, este produto da 
Spectra Geospatial (o “produto”) estará 
substancialmente conforme às especificações 
disponíveis publicamente relacionadas ao produto 
e que o hardware e quaisquer componentes de 
armazenamento de mídia do produto estarão 
substancialmente livres de quaisquer defeitos de 
materiais ou fabricação.

Software do produto. O software do produto, se 
embutido no circuito do hardware na forma de um 
firmware, desde que como um software 
independente do produto, embutido na memória 
flash ou armazenado em formato magnético ou em 
outra mídia, está licenciado para o uso exclusivo 
com o produto ou como parte integral dele, e não 
pode ser vendido. Os termos do acordo de 
licenciamento do usuário final governam o uso do 
software do produto, incluindo quaisquer outros 
termos de garantia limitada, exclusões e 
limitações, que devem se sobrepor aos termos e 
condições definidos na garantia limitada do 
produto.

Recursos da garantia. Se o produto apresentar 
defeito durante o período da garantia por razões 
cobertas por esta garantia limitada e você nos 
notificar sobre essa falha durante o período da 
garantia, nós repararemos OU substituiremos o 
produto em não conformidade por um novo, um 
equivalente ao novo, por peças recondicionadas do 
produto OU reembolsaremos o valor do produto 
pago por você, sob nossa escolha, assim que o 
produto for devolvido em conformidade com os 
procedimentos de devolução de produto em 
vigência.

Avisos

Este dispositivo está em conformidade com as 
exigências à exposição de radiação RF definidas 
para a população em geral (exposição não 
controlada).

Este dispositivo não pode ser colocado ou operado 
em conjunto com quaisquer outras antenas ou 
transmissores e deve ser instalado às seguintes 
distâncias de quaisquer pessoas:

– 45 cm para o SP85 com rádio UHF

– 35 cm para o SP85 sem rádio UHF

USA

Declaração de Conformidade do Fornecedor

Nós, a Trimble,
declaramos sob exclusiva responsabilidade que o 

produto:
Receptor GNSS SP85

está em conformidade com a Parte 15 das Regras 
da FCC.

A operação está sujeita às duas condições a seguir: 

(1) este dispositivo não pode causar interferência 
prejudicial,

(2) e este dispositivo precisa aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo interferência que 

possa causar operação indesejada.

Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr.
Westminster, CO 80021
USA

Declaração Classe B - Aviso aos Usuários. Este 
equipamento foi testado e considerado em 
conformidade com os limites para um dispositivo 
digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das 
Regras da FCC. Esses limites são projetados para 
fornecer proteção razoável contra interferências 
prejudiciais em uma instalação residencial. Este 
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e usado de 
acordo com as instruções, pode causar 
interferência prejudicial à comunicação de rádio. 
Porém, não há garantia de que a interferência não 
ocorrerá em uma instalação específica. Se este 
equipamento causar interferência prejudicial à 
recepção de rádio ou televisão, que pode ser 
determinada desligando e ligando o equipamento, 
o usuário é encorajado a tentar corrigir a 
interferência por uma ou mais das seguintes 
medidas:

• Reorientar ou realocar a antena receptora.
• Aumentar a separação entre o equipamento e o 

receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada em um 

circuito diferente daquele ao qual o receptor 
está conectado.

• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/
TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações não aprovadas 
expressamente pelo fabricante ou registrante deste 
equipamento podem anular sua autoridade para 
operar este equipamento de acordo com as regras 
da Comissão Federal de Comunicações dos EUA 
(FCC).

Canadá

O aparelho digital não excede os limites da Classe 
B para emissões de ruído de rádio de aparelhos 
digitais, conforme estabelecido nos regulamentos 
de interferência de rádio do Departamento de 
Comunicações Canadense.

Este dispositivo contém transmissores/receptores 
isentos de licença que estão em conformidade com 
os RSS isentos de licença do Innovation, Science 
and Economic Development Canada. A operação 
está sujeita às duas condições a seguir: 

(1) Este dispositivo não pode causar interferência. 



(2) Este dispositivo precisa aceitar qualquer 
interferência, incluindo interferência que possa 
causar operação indesejada do dispositivo.

Le présent appareil numérique n’émet pas de 
bruits radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de Classe B 
prescrites dans le règlement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des 
Communications du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR 
d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes: 

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement. 

Europa

Europa

Por meio deste, a Trimble declara que o receptor 
GNSS SP85 está em conformidade com as 
seguintes diretrizes: 

– RED 2014/53/EU 
– Diretiva RoHS 2011/65/EU.
Informações sobre módulos de rádio incluídos: 

– Modem GSM: Cinterion PHS8-P
2G: 850/950 MHz; Energia irradiada +33 dBm
2G: 1800/1900 MHz; Energia irradiada 
+30 dBm
3G/UMTS: 800/850/900/1900/2100 MHz; 
Energia irradiada +24 dBm

– Rádio Bluetooth®: Faixa de frequência 2400-
2483,5 MHz, potência máxima de saída irra-
diada RF: < +10 dBm.

– Wi-Fi: Faixa de frequência 2400-2483,5 MHz, 
potência máxima de saída irradiada RF: 
< +20 dBm.

– Rádio UHF: Faixa de frequência 403-473 
MHz, potência máxima de saída irradiada RF 
+40 dBm.

Se antenas UHF externas forem usadas em 
conjunto com o produto, as seguintes antenas 
devem ser usadas: 

– Chicote 1/4 de onda, conectado diretamente ao 
módulo UHF interno.
– NP Trimble: 44085-42 para faixa de baixa 

frequência: 410-430 MHz.
– NP Trimble: 44085-46 para faixa de alta 

frequência: 430-470 MHz.
– Antena de chicote UHF Procom meia-onda, em 

caso de conexão através de um cabo TNC a 
uma antena externa:
– NP Trimble: C3310190 para 410-430 MHz
– NP Trimble: C3310196 para 430-450 MHz
– NP Trimble: C3310188 para 450-470 MHz

Se o SP85 for usado com rádio UHF, o seguinte 
módulo de rádio UHF será usado: 

– Número da peça Trimble: 89941-01 (Unidade 
UHF).

Os produtos cobertos por este guia podem ser 
operados em todos os países membros da UE (BE, 
BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, 
LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, 
UK), Noruega e Suíça.

Clientes da União Europeia: WEEE

Para obter instruções de reciclagem de produtos e 
mais informações, acesse https://
spectrageospatial.com/weee-and-rohs/.

Reciclagem na Europa: Para reciclagem Spectra 
Geospatial WEEE (produtos de equipamentos 
elétricos e eletrônicos que geram resíduos e 
operam com energia elétrica), ligue para +31 497 
53 24 30 e peça para falar com o “Associado 
WEEE”. Se preferir, envie uma solicitação de 
instruções de reciclagem para:

Trimble Europe B.V. & Trimble International B.V.
Industrieweg 187a
5683 CC Best
The Netherlands

México

IFT: RTISPSP20-2362

Brasil

Este equipamento não tem direito à proteção 
contra interferência prejudicial e não pode causar 
interferência em sistemas devidamente 
autorizados.

2G/3G technology is blocked in Brazil.
A tecnologia 2G/3G está bloqueada no Brasil.

Baterias recarregáveis de íon-lítio

Este receptor usa uma ou duas baterias de íon-lítio 
recarregáveis.

AVISO - Não danifique a bateria recarregável de 
íon-lítio. Uma bateria danificada pode causar 
explosão ou incêndio, e pode resultar em danos 
físicos e/ou à propriedade. Para prevenir danos 
físicos ou à propriedade:

• Não use ou carregue a bateria se ela parecer 
estar danificada. Os sinais de dano incluem, 
mas não estão limitados a, descoloração, defor-
mação e vazamento do fluido.

• Não exponha a bateria ao fogo, a altas tempera-
turas ou à luz solar direta.

• Não coloque a bateria na água.
• Não use ou armazene a bateria dentro de um 

veículo quando estiver calor.
• Não derrube ou perfure a bateria.
• Não abra a bateria ou cause curto circuito em 

seus contatos.
AVISO

 - Evite contato com a bateria recarregável de íon-
lítio se parecer que ela está vazando. O fluido da 
bateria é corrosivo e entrar em contato com ele 
pode resultar em danos físicos e/ou à propriedade. 
Para prevenir danos físicos ou à propriedade:

• Se a bateria estiver vazando, evite entrar em 
contato com o fluido da bateria.

18484-20-06140
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• Se o fluido da bateria entrar em contato com os 
olhos, lave-os imediatamente com água limpa e 
procure um médico. Não esfregue os olhos!

• Se o fluido da bateria entrar em contato com sua 
pele ou roupas, lave-as imediatamente com água 
limpa.

AVISO

 - Carregue e use a bateria recarregável de íon-lítio 
somente de acordo com as instruções. Carregar ou 
usar a bateria em um equipamento não autorizado 
pode causar explosão ou incêndio, e pode resultar 
em danos físicos e/ou à propriedade. Para prevenir 
danos físicos ou à propriedade:

• Não carregue a bateria se ela parecer estar dani-
ficada ou vazando. 

• O SP85 deve ser alimentado por um adaptador 
CA/CC Classe II, IEC60950-1, com certificação 
LPS.
CARREGUE AS BATERIAS APENAS EM TEMPE-
RATURAS ENTRE 0 °C E +40 °C, A UMA ALTI-
TUDE MÁXIMA DE 2.000 METROS.

• Pare de carregar a bateria se ela estiver aque-
cendo muito ou estiver emitindo um cheiro de 
queimado.

• Use a bateria apenas em um equipamento da 
Spectra Geospatial especificado para ela.

• Use a bateria apenas para o seu propósito e de 
acordo com as instruções presentes na documen-
tação que acompanha o produto.

Descartando a bateria recarregável de íon-lítio

Descarregue a bateria de íon-lítio antes de descartá-
la. Ao descartar uma bateria, faça isso de modo que 
não prejudique o meio ambiente. Siga as 
regulamentações locais e nacionais para o descarte e 
a reciclagem de baterias.

Uso e manutenção do receptor

O receptor consegue aguentar as condições inóspitas 
geralmente encontradas nos trabalhos de campo. 
Entretanto, o receptor é um instrumento eletrônico 
de alta precisão e deve ser tratado com cuidado.

CUIDADO - Operar ou armazenar o receptor fora do 
intervalo de temperatura pode danificá-lo. Para mais 
informações, consulte as especificações físicas neste 
guia.

Sinais de alta energia de um rádio ou transmissor de 
radar próximos podem sobrecarregar os circuitos do 
receptor. Não danifica o instrumento, mas pode 
impedir o receptor de funcionar corretamente. Não 
use o receptor a um raio de até 400 metros de 
radares, televisores ou outros transmissores 
poderosos. Transmissores de baixa energia, como os 
de celulares ou rádios de comunicação, normalmente 
não interferem nas operações do receptor.

Para mais informações, fale com o seu distribuidor 
Spectra Geospatial.

Rádio Bluetooth

A energia de saída irradiada pelo rádio sem fio está 
muito abaixo dos limites de exposição à 
radiofrequência definidos pela FCC. Mesmo assim, o 
rádio sem fio pode ser usado de forma que o receptor 
Spectra Geospatial esteja a 35 cm ou mais do corpo 
humano.

O rádio sem fio interno opera dentro dos padrões e 
recomendações da radiofrequência, que refletem o 
consenso da comunidade científica. Assim, a 
Spectra Geospatial acredita que o rádio sem fio 
interno é seguro para os consumidores.

O nível de energia emitido é muito menor do que a 
energia eletromagnética emitida por dispositivos sem 
fio, como telefones celulares. No entanto, o uso de 
rádios sem fio pode ser restringido em algumas 
situações ou ambientes, como dentro de aeronaves. 
Se não tiver certeza das restrições, peça autorização 
antes de ligar os rádios sem fio.

Limites COCOM

O Departamento de Comércio dos EUA exige que 
todos os produtos GNSS exportáveis contenham 
limitações de performance para que não possam ser 
usados para potenciais ameaças à segurança do país.

As limitações a seguir foram implementadas no 
receptor: O acesso imediato a medições de satélite e 
resultados de navegação é desativado quando a 
velocidade computada do receptor for maior do que 
1000 nós ou a sua altitude for maior do que 17.000 
metros. O receptor é redefinido continuamente até 
que a situação COCOM esteja resolvida.

Assistência técnica

Se você tiver um problema e não conseguir encontrar 
a informação que precisa na documentação do 
produto, entre em contato com o seu distribuidor 
local. Você também pode solicitar o suporte técnico 
no site da Spectra Geospatial. Acesse 
www.spectrageospatial.com.

Seus comentários

A sua opinião sobre a documentação de suporte nos 
ajuda a melhorá-la a cada revisão. Envie os seus 
comentários por e-mail para 
documentation_feedback@spectrageospatial.com.

Rádios UHF

Regulamentações e segurança. O receptor pode contar 
com um rádio interno opcional. Ele também pode ser 
conectado a um rádio UHF externo.

As regulamentações sobre o uso de modems de rádio 
de frequência ultra alta (UHF) variam muito de país 
para país. Em alguns países, o kit UHF pode ser 
usado sem uma licença de usuário final. Outros 
países exigem uma licença de usuário final. Para 
informações sobre licenças, consulte o seu 
revendedor local da Spectra Geospatial.

Antes de operar o receptor com um kit UHF, confirme 
se o seu país exige uma autorização ou licença. É 
responsabilidade do usuário final obter uma licença 
ou permissão de operador para o local ou país.

A exposição à energia RF é um ponto importante de 
segurança. A FCC adotou um padrão de segurança 
para a exposição humana à energia eletromagnética 
de radiofrequência.

O uso adequado deste modem de rádio resulta em 
exposições abaixo do limite das regulamentações 
governamentais. São recomendadas as precauções a 
seguir:

• NÃO OPERE o transmissor quando alguém esti-
ver a menos de 45 cm da antena.

• NÃO COLOQUE a antena do rádio a menos de 35 
cm de qualquer outro dispositivo de transmissão.

• NÃO OPERE o transmissor a menos que todos os 
conectores RF estejam seguros e que quaisquer 
outros conectores abertos estejam inativos.

• NÃO OPERE o equipamento perto de detonado-
res elétricos ou em ambientes onde ocorram 
explosões.

• Todos os equipamentos devem ser aterrados 
adequadamente de acordo com as instruções de 

mailto:documentation_feedback@spectrageospatial.com
mailto:documentation_feedback@spectrageospatial.com


instalação da Spectra Geospatial para uma 
operação segura.

• Todos os equipamentos devem ter a sua 
manutenção realizada somente por técnicos 
qualificados.

 

Para receptores GNSS 
SP85 usados com o 
módulo de rádio UHF 
(N/P 89941-01) nos 
países da UE listados 
abaixo, o usuário final 
deve confirmar com as 
autoridades locais se as 
configurações de rádio 
(potência, frequência e 
espaçamento de 
canais) estão 
devidamente ajustadas 
às regras locais 

(CE DoC nesta página)
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Sobre a Spectra Geospatial SP85

O Spectra Geospatial SP85 é um receptor GNSS de última 
geração que combina décadas de tecnologia GNSS RTK com 
um novo e revolucionário processamento GNSS.
Com os novos circuitos “7G” de 600 canais, combinados com a 
tecnologia patenteada Z-Blade™, o sistema SP85 é otimizado 
para o rastreamento e o processamento de sinais de todas as 
constelações GNSS em condições adversas.
Com uma conectividade inigualável no mercado de 
receptores, o SP85 oferece uma combinação única de celular 
3,5G integrado, Wi-Fi e comunicações UHF com SMS, e-mail e 
tecnologia antirroubo.
O Trimble RTX está disponível para o receptor GNSS SP85 via 
satélite banda L em regiões sem infraestrutura de celular e 
também via celular/IP. O serviço CenterPoint® RTX é o mais 
preciso serviço existente de correção fornecido por satélite. Com 
o receptor GNSS SP85 e o serviço de correções Trimble RTX, você 
poderá obter posicionamento de alta precisão em qualquer lugar 
do mundo, mesmo em áreas sem serviço de celular.
Esses recursos poderosos, complementados por uma 
estrutura ultrarrobusta e uma antena com design patenteado, 
tornam o SP85 uma ferramenta extremamente versátil. Com 
duas baterias substituíveis em serviço, o dispositivo pode ser 
usado de modo ilimitado.
Os principais recursos do SP85 são:
• Tecnologia patenteada Z-Blade®
• ASIC 7G até 600 canais
• Baterias substituíveis em serviço
• Rádio UHF interno TxRx (não está disponível no Japão)
• Antena GNSS com funcionalidade de satélite banda L
• Modem celular 3,5 G
• Comunicação embutida Wi-Fi
• Alertas SMS e e-mail
• Tecnologia antirroubo
• Backup RTK e RTK Bridge
• Tecnologia de nível eletrônico
• Serviços de correção Trimble® RTX
• Taxa de atualização até 20 Hz.



SP85 Pacote

NOTA: A Spectra Geospatial se reserva o direito de fazer 
alterações na lista dos itens informados abaixo sem 
notificação prévia.

Acessórios padrão O SP85Kit único do receptor GNSS (P/N 119786-00) consiste 
dos seguintes itens:.

(1) Quando aplicável, os itens que fazem parte do pacote padrão podem ser 
adquiridos separadamente como peças de reposição. Utilize o número da peça 
especificados nesta coluna.
NOTA: O SP85 Guia do usuário deve ser baixado do seguinte endereço:
https://spectrageospatial.com/sp85-gnss-receiver/

Item Figura Peça de reposição (1)

SP85 Receptor GNSS (Não aplicável)

Bateria de íon-lítio, 2,8 Ah, 7,4 V, 20,7 
Wh (Qtd: 2)

92670-10 (uma bate-
ria)

Carregador de bateria Dual íon-lítio 
(Fonte CA/CC e cabo não incluso)

109000-SPN

Bloco de força CA/CC, 65 W, 19 V, 3,43 
A, 100-240 VAC

107000

Kit do cabo de força (quatro tipos) para 
ser utilizado com o bloco de força CA/
CC

78651

Fita métrica, 3,6 m (12 pés) 93374-10

Extensão do mastro, 7 cm, para ser uti-
lizado no tripé

88400-50-SPN

Cabo USB - mini USB EGL-Z2001

Estojo rígido universal (exibido aqui 
com uma embalagem grande dentro; 
veja também o próximo item)

104342-10

Embalagem grande (cabe no estojo rí-
gido universal; veja também o item an-
terior)

95858-10

Software do produto e folheto de infor-
mações, guia de início rápido e adesivo 
antifurto

(Não aplicável)
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Acessórios
opcionais

Três kits diferentes estão disponíveis como acessórios opcionais.

(1) Quando aplicável, os itens que fazem parte destes três SP85kits 
específicos podem ser adquiridos separadamente como peças de reposição. 
Utilize o número da peça especificados nesta coluna.
(2) NÃO INCLUI a antena UHF Consulte abaixo os outros acessórios 
opcionais.
(3) Caso você precise trocar o fusível deste cabo, utilize o mesmo tipo do 
original (15 A 32 V). Isto é obrigatório.

Item Figura
Peça de reposi-

ção (1)

Kit UHF P/N 92673-10 (2):

Módulo UHF
NOTA: O rádio UHF não está disponível no 
Japão.

(Não aplicável)

Base de extensão do mastro, 25 cm de com-
primento, com abertura retangular

95672

Cabo adaptador coaxial (para ser utilizado 
com a peça nº 95672)

96845

Mastro do rover, 1,75 m de comprimento em 
fibra de vidro. Duas peças, com rosca na par-
te superior

106815

Soft bag para o mastro 95860-10

Chave de fenda Torx T25, em forma de “L” (Não aplicável)

Kit de força do Field Nº 94335:

Cabo de força, 0,6 m, 7P Lemo para SAE 95715

Cabo de força, 1,8 m, SAE para presilhas da 
bateria (3)

83223-02-SPN

Kit de força do Office Power Nº 94336:

Cabo de força/dados, 1,5 m, DB9-f - OS/7P/
M - SAE

59044-10-SPN

Cabo adaptador, 0,15 m, SAE - soquete DC 
(2,1 mm)

88769-SPN

RS232 - cabo adaptador USB 90938-SPN
13
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Outros acessórios
opcionais

Item
Número da 

peça solicitada:
Figura

Embalagem única (para um receptor) 206490-10

Antena-chicote UHF, Procom e meia-onda com 
adaptador TNC:
• 410/430 MHz
• 430–450 MHz
• 450–470 MHz

C3310190
C3310196
C3310188

Antena-chicote UHF, onde de ¼, com adapta-
dor TNC:
• 410/430 MHz
• 430–470 MHz

67410-12
67410-11

Kit de acessórios ADL Vantage Pro. Escolha 
o número da peça de acordo com a banda UHF 
utilizada:
• 450–470 MHz
• 430–450 MHz
• 410/430 MHz

O kit inclui os itens a seguir:
• Antena com unidade de ganho (compatível 

com a banda escolhida, consulte acima)
• Base de fixação do mastro
• Sistema de fixação do tripé
• Bolsa da bateria HPB com cabos (específica 

do ADL Vantage Pro)
• Cabo de programação - HPB

(A unidade ADL Vantage Pro não está inclusa no kit.)

87400-10
87400-20
87410-10

Kit de acessórios ADL Vantage. Escolha o 
número da peça de acordo com a banda UHF 
utilizada:
• 450–470 MHz
• 430–450 MHz
• 410/430 MHz

O kit inclui os itens a seguir:
• Antena com unidade de ganho (compatível 

com a banda escolhida, consulte acima)
• Base de fixação do mastro
• Sistema de fixação do tripé
• Bolsa da bateria HPB com cabos (específica 

do ADL Vantage)
• Cabo de programação - HPB

(A unidade ADL Vantage não está inclusa no kit.)

87330-10
87330-20
87310-10

Cabo Y, receptor PacCrest HPB e bateria, 3,0 
m (OS7P – 1S5P)

PCC-A02507



Conheça o seu novo equipamento

Em poucos minutos, você irá conhecer o seu novo 
equipamento SP85

Painel frontal

• [1]: Botão Ligar. Mantenha o botão pressionado durante 
dois segundos para ligar ou desligar o receptor.

• [2]: Monitor
• [3]: Indicador de LED da bateria A.
• [4]: Compartimento da bateria A.
• [5]: Indicador de LED da bateria B.
• [6]: Compartimento da bateria B.
• [7]: Botão Rolar. Pressione este botão para navegar por 

todas as funções da tela (incluindo telas de alarme, se 
existirem). Usado também para aceitar ou rejeitar 
solicitações em contextos particulares.

• [8]: Botão Gravar. Na tela de Status Geral, pressione este 
botão para iniciar ou parar as gravações de dados brutos 
GNSS. Em todas as outras telas, pressione este botão para 
voltar à tela de Status Geral. Usado também para aceitar ou 
rejeitar solicitações em contextos particulares.
NOTA: Pressionar esses botões simultaneamente dá 
acesso a funções especiais do receptor. Veja todas as 
combinações possíveis em Combinações especiais de 
teclas na página 20.

[1] [2] [3] [5]

[4] [6]

[7] [8]
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Visualização geral

• [7]: Painel frontal (veja mais detalhes acima)
• [8]: Porta do compartimento da bateria A
• [9]: Porta do compartimento da bateria B

CUIDADO - AS DUAS PORTAS SÓ DEVEM SER ABERTAS PARA 
A INSERÇÃO OU A REMOÇÃO DAS BATERIAS. NO RESTANTE 
DO TEMPO, MANTENHA AS PORTAS TOTALMENTE 
FECHADAS PARA GARANTIR QUE NÃO ENTRE UMIDADE..

• [10]: Conector de dados/força (entrada DC + porta A serial 
RS232) O soquete do conector é protegido por uma capa de 
borracha preta anexada à cápsula do receptor. Mantenha 
sempre a capa de proteção colocada quando o conector 
não estiver sendo utilizado. Esta capa não é polarizada.
IMPORTANTE: Ao conectar um cabo a este conector, 
certifique-se de alinhar as marcas vermelhas (um ponto 
vermelho no plugue, uma linha vermelha no soquete) antes de 
inserir o plugue Lemo. Por outro lado, quando for desconectar 
o plugue Lemo, utilize a alça de metal anexada para puxá-lo.

• [11]: Orifício roscado de 5/8". Esta peça é montada de forma 
segura em um prato removível, tornando possível uma 
montagem que possa ser substituída por um módulo UHF 
(acessório opcional) equipado com a entrada de rosca específica 
e com o soquete coaxial central para conexão da antena (veja a 
figura). Utilizando a opção do Kit UHF na página 95).

• [12]: O amortecedor de choques funciona como um cinto 
de proteção resistente contra quedas. O amortecedor de 
choques conta com duas abas de acesso para dois espaços 
de cartão e um conector USB. A indicação de altura 
também está colocada no amortecedor de choques. Veja 
abaixo.

[7]

[9]

[10] [11]

[8]

[12]
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Visão do lado
direito

• [13]: Suporte do cartão SD. Um cartão SD é uma extensão 
de memória removível que pode ser usada para:
– Gravar dados brutos GNSS
– Copiar arquivos G da memória interna
– Ou instalar atualizações de firmware

Capacidade máxima, de acordo com o padrão SDHC: 32 GB
O cartão SD deve ser inserido no receptor com o lado da 
etiqueta para baixo (pinos para cima).

• [14]: Suporte padrão (mini) do cartão SIM. É necessário ter 
um cartão SIM para operar o modem de celular interno 
quando o receptor estiver sendo usado nos modos Direct 
IP, NTRIP ou CSD. Entre em contato com o seu provedor de 
internet (ISP) para obter o cartão SIM que você precisa.
O cartão SIM deve ser inserido no receptor com o lado da 
etiqueta orientado para baixo (chip visível para cima).
AVISO - GARANTA QUE O CARTÃO SIM SEJA INSERIDO NO 
SUPORTE DELE, E NÃO EM OUTRO LOCAL.

• [15]: A aba de borracha protege os suportes dos cartões 
SIM e SD. Para garantir a vedação, MANTENHA SEMPRE 
TOTALMENTE FECHADO quando não precisar acessar os 
espaços de cartão.

[15]

[13] [14]
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Visão do lado
esquerdo

• [16]: A aba de borracha protege o conector USB. Para 
garantir a vedação, MANTENHA SEMPRE TOTALMENTE 
FECHADO quando não precisar acessar a porta USB.

• [17]: O conector USB emula uma porta serial padrão RS232 
(porta B). Geralmente, é usado para baixar/deletar arquivos 
por meio do Spectra Geospatial File Manager, ou atualizar o 
firmware/data da garantia usando o Spectra Geospatial 
Loader.
Na primeira vez que você conectar o SP85 por meio de uma 
conexão USB, o driver necessário será instalado 
automaticamente no computador. Entretanto, se o driver 
instalado não funcionar, você pode substituí-lo por um dos 
dois drivers mencionados no site da Spectra Geospatial:

https://spectrageospatial.com/sp85-gnss-receiver/
Driver USB para SO de 64 bits: SpectraPrecisionUSBSerialSetup_x64.exe file
Driver USB para SO de 32 bits: SpectraPrecisionUSBSerialSetup_x86.exe file
Clique duas vezes no arquivo baixado para instalar o driver.

Localização do
centro da fase

Consulte o diagrama abaixo. Estas medições são relativas.

O software de campo geralmente calcula a altura real do 
instrumento com base na localização do centro da fase L1.
Caso você queira realizar uma medição vertical ou da 
inclinação da base da antena (ARP), o software de campo deve 
ser capaz de deduzir a altura real do instrumento utilizando os 
parâmetros dimensionais pré-instalados (raio da antena, etc.) 
específicos do modelo de antena GNSS utilizado.

[16]

[17]

L1  84.6 mm
L2  77.6 mm
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Para uma medição da inclinação, o software irá utilizar 
também o raio da antena para determinar a altura do 
instrumento.

Indicação de altura A indicação de altura ([18]) está colocada no amortecedor de 
choques, diagonalmente ao painel frontal.

Quando o receptor estiver montado em um tripé – para servir 
de base, por exemplo – realizar uma medição da inclinação 
para determinar a altura do instrumento é mais conveniente 
do que realizar uma medição vertical do solo à base da antena.
Neste caso, a indicação da altura pode ser utilizada para fixar 
a fita métrica (acessório padrão) de forma que você possa 
desenrolá-la até o solo e medir a distância entre estes dois 
pontos. Porém, porque o compartimento da fita métrica está 
no caminho entre os dois pontos, você deve fazer a seguinte 
correção para obter o valor real da medida da inclinação:

Medida da inclinação = Distância medida + Delta L
Onde “Delta L” é o comprimento do compartimento da fita métrica.
Delta L = 0,073 m ou 0,02396 pés (2 7/8 polegadas), conforme mencionado no 
compartimento.

Quando o software de campo solicitar que você insira os dados 
para determinar a altura do instrumento, você poderá digitar a 
medida da inclinação e não a vertical. O software poderá então 
deduzir a altura real do instrumento dos parâmetros 
dimensionais conhecidos da antena e da medida da inclinação 
que você inseriu.

[18]
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Combinações
especiais de

teclas

O SP85 tem três combinações diferentes de teclas solicitando 
que o receptor seja inicialmente desligado. Veja mais 
informações na tabela abaixo.

Iluminação da tela
e campainha

A iluminação da tela é automaticamente desligada caso 
nenhum botão seja pressionado por 10 minutos enquanto o 
receptor estiver em operação. A tela ficará completamente 
vazia.
A iluminação da tela será reativada por meio de uma das 
seguintes ações ou eventos:
• Pressionando rapidamente os botões Gravar ou Rolar, que 

recuperarão as suas funções usuais,
• ou inserindo um cartão SD no receptor,
• na ocorrência de um alarme.

A campainha será ouvida nos seguintes casos:
• Quando o seu coletor de dados estabelece uma conexão 

Bluetooth com o receptor,
• na ocorrência de um alarme.

Combinação de teclas Função

 + 

(Botões Ligar + Rolar)

Inicia uma sequência de atualização do fir-
mware a partir do arquivo armazenado no car-
tão SD.

 + 

(Botões Ligar + Gravar)

Entra no Modo Serviço, no qual o módulo 
UHF, se houver um, é temporariamente co-
nectado à porta serial A do receptor para defi-
nições de rádio. Consulte Utilizando a opção 
do Kit UHF na página 95.

 +  + 

(Botões Ligar + Rolar + Gravar)

Restaura as definições de fábrica (veja a lista 
em Retornando às configurações de fábrica 
na página 118).
20



Utilizando o SP85 pela primeira vez

Antes de ajustar e usar o seu equipamento, compreenda o 
significado dos símbolos a seguir, presentes nas etiquetas 
dele.:
• No carregador e bloco de força CA/CC:

– : Corrente alternada (CA)
– : Corrente direta (CC)

– : Símbolo de equipamento Classe II

– : Símbolo de perigo

– : Indica a polaridade da saída CC. O terminal 
positivo é o condutor central. O terminal negativo é o 
condutor que está em volta.

• No receptor GNSS SP85:

– : Ícone WEEE em uma das etiquetas. Indica que 
instruções especiais devem ser observadas no 
descarte do equipamento. Consulte a terceira página 
deste guia.

– : Botão Ligar: Usado para ligar ou desligar o SP85. 
Consulte a página 15 para ver a descrição completa.

– : Botão de rolagem: Controla o monitor frontal. 
Usado para navegar entre as diferentes funções do 
receptor. Consulte página 15 para ver a descrição 
completa.

– : Botão de gravação. Usado para iniciar/parar a 
gravação de dados brutos GNSS. Consulte página 15 
para ver a descrição completa.

AVISO - Este receptor usa uma ou duas baterias de íon-lítio 
recarregáveis. Para evitar ferimentos ou danos ao 
equipamento, leia e compreenda as informações de 
segurança no início deste guia.
As baterias são enviadas parcialmente carregadas. 
Dependendo do tempo de envio, a carga remanescente pode 
ser menor. Por esta razão, você deve recarregar as baterias 
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completamente antes do primeiro uso. (Consulte os avisos e 
as informações de segurança no início deste guia.)

Carregamento das
baterias

AVISO: Use somente a bateria fornecida. Esta é uma bateria 
com certificação IEC 62133, que atende as especificações 
elétricas mencionadas em página 12. Há risco de explosão se 
você não usar este tipo de bateria.

1. Configure o carregador da bateria da seguinte forma:
– Conecte o bloco de força ([1] do módulo de energia CA/

CC ([2]) à entrada do carregador da bateria ([3]).
– Escolha o cabo de energia ([4]) que seja adequado em 

seu país.
– Conecte uma extremidade do cabo de energia à entrada 

([5]) do módulo CA/CC e a outra a uma tomada elétrica 
([6]). O carregador da bateria será alimentado, fazendo 
com que o LED de ENERGIA se acenda na cor verde.

2. Insira as duas baterias ([7]) no carregador da bateria 
(coloque a bateria na posição correta). Para cada bateria, o 
LED DE CONTATO ficará na cor laranja quando a bateria for 
detectada. O LED DE CARREGAMENTO começará a piscar 
rapidamente em verde para indicar que a bateria está 
sendo carregada.

3. As baterias carregam simultaneamente. Isso levará 
algumas horas. Quando uma bateria estiver totalmente 
carregada, o LED DE CARREGAMENTO correspondente 
ficará verde.

4. Remova as baterias do carregador quando elas estiverem 
totalmente carregadas.
NOTA: As baterias pode ser deixada no carregador por um 
período indefinido sem causar nenhum dano ao 
equipamento.

CUIDADO. O plugue de energia serve como um dispositivo de 
desconexão de rede. Garanta que o plugue de conexão do 
dispositivo esteja acessível, para que você possa retirá-lo com 
facilidade sempre que necessário, sem ter que tirar outros 
dispositivos do caminho.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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Inserindo as
baterias

Cada bateria conta com dois recessos, dois de cada lado 
(consulte [8]).
Eles permitem a você deslizar as baterias nas abas localizadas 
na parte inferior do compartimento (consulte [9]).
Quando a bateria estiver totalmente inserida, um mecanismo 
de proteção ([10]) é ativado pela bateria para manter a 
conexão elétrica do receptor (esse mecanismo impede que a 
bateria se mova longitudinalmente).

A combinação desses dois mecanismos (deslize e parada) garante a 
manutenção da alimentação elétrica do receptor em qualquer circunstância.

Os dois compartimentos da bateria estão acessíveis pela parte 
de baixo do receptor. Siga este procedimento para inserir uma 
bateria em seu compartimento:
1. Vire o receptor de cabeça para baixo.
2. Com o dedo, empurre o gancho de encaixe para dentro 

(consulte [11]) para destravar a porta do compartimento e 
puxe para abrir (consulte [12]).

3. Coloque a bateria na posição correta, apoie-a contra o lado 
direito interno do compartimento e empurre-a para dentro 
(consulte [13]), para que ela se encaixe nas quatro abas de apoio.

4. Empurre a bateria totalmente para a esquerda [14]). O 
mecanismo de proteção é liberado sob a bateria.

5. Feche a porta:  Recomenda-se usar os dois dedos para 
empurrar com cuidado os dois cantos da porta. Ao fazer 
isso, você trava o gancho de encaixe e impede que entre 
umidade no compartimento da bateria.

6. Vire o receptor para cima, na posição correta.

Depois, quando o receptor estiver em cima de um mastro, você poderá 
remover/substituir uma bateria descarregada com segurança (ela não cairá 
quando você abrir o compartimento). Enquanto isso, o receptor opera 
normalmente, rastreia satélites e é alimentado pela outra bateria.

NOTA: As baterias serão usadas uma após a outra. O receptor 
irá determinar qual bateria deve ser usada primeiro.

[8] [9] [10]

[11]

[12 ]       

[13] [14]
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Inserindo os
cartões

É necessário ter um cartão SIM para operar o modem interno 
quando o receptor estiver sendo usado nos modos Direct IP, 
NTRIP ou CSD.
Pode ser também que você queira que o receptor grave dados 
brutos GNSS em um cartão SDe não na memória interna dele.
Em ambos os casos, insira o cartão seguindo o procedimento 
descrito abaixo:
1. Abra a aba de borracha com as inicias “SD” e “SIM” (do lado 

direito), puxando a lingueta com cuidado para a direita. A 
lingueta é aquela pequena parte saliente que fica na 
extremidade da aba ([15]).

2. Vire o cartão de cabeça para baixo (com o lado da etiqueta 
para baixo) (consulte “Cartão SIM em [16]) e empurre-o até 
ouvir um clique.

3. Coloque a aba de borracha no lugar novamente. Essa é uma 
operação de cinco etapas que deve ser feita com cuidado. 
O lado de dentro da aba conta com partes moldadas 
(consulte [17]), feitas para se acomodarem nos espaços do 
cartão. A partir da articulação da aba, estes devem ser 
inseridos sucessivamente nos seguintes espaços:
– O bloco, o mais próximo da articulação ([18])
– O suporte do cartão SIM ([19])
– O suporte do cartão SD ([20])
– O segundo bloco ([21])
– Corra o dedo ao longo da aba, da articulação até a outra 

extremidade, exercendo pressão quantas vezes for 
necessário para garantir que a aba esteja 
perfeitamente inserida.

[15]

[16]

[17]

[18][19][20] 

[21]
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NOTA 1: Se você só precisa acessar o suporte do cartão SD, 
abra a aba de borracha até a metade. Para fazer isso, 
posicione três dedos na área marcada “SIM” na aba, enquanto 
segura a lingueta para abrir a aba até a metade (consulte [22]).
NOTA 2: Para remover um cartão SIM ou SD, empurre o cartão 
para destravar o mecanismo (você ouvirá um clique). Depois, 
solte o cartão, que será ejetado automaticamente.

Ajustando o
receptor

1. Apoia o receptor e o coletor de dados em uma haste de 
extensão (rover) ou em um tripé (base).

2. Meça e anote a distância vertical (Hv) ou de inclinação (Hs da 
marca de terra até a parte mais baixa do receptor (ARP) 
(rover) ou até a marca da altura (base). Esta medida será 
solicitada pelo seu software de campo em uma etapa futura.

3. Ligue o SP85 mantendo botão  pressionado durante 2 
segundos até que a tela se acenda. O LED de estado da 
bateria em uso fica verde. Espere o receptor inicializar.

4. Ligue o coletor de dados e execute o seu software de campo.

Realizando uma
Pesquisa

1. Siga as instruções fornecidas pelo seu software de campo 
para usar o SP85 como desejado (rover ou base). O 
receptor emitirá um bipe quando uma conexão Bluetooth 
for estabelecida com o coletor de dados.

2. Inicie seu trabalho de pesquisa quando estiver pronto.
3. De vez em quando, verifique os LEDs da bateria no painel 

frontal. Desde que os dois LEDs estejam verdes, isso 
significa que a primeira bateria usada tem energia 
suficiente para o funcionamento do receptor.
Quando o LED correspondente à primeira bateria usada 
começar a piscar em verde – primeiro devagar (1 s) e depois 
rapidamente (5 piscadas por segundo), isso significa que a 
bateria está fraca e que a outra bateria começará a 
alimentar o dispositivo automaticamente em breve.
Observe que não haverá qualquer interrupção na operação 
do receptor durante a mudança da bateria fraca para a 
bateria nova.
Não haverá nenhuma interrupção se você substituir a 
bateria usada por uma nova. Esta terceira bateria irá 
alimentar o receptor depois, quando a segunda bateria 
ficar fraca.

[22]
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Finalizando a
pesquisa

1. Depois que a pesquisa de campo estiver concluída, 

mantenha o botão  pressionado durante 2 segundos 
para desligar o SP85.

2. Não se esqueça de carregar as baterias no final do dia. As 
baterias serão carregadas durante a noite.

NOTA: Precisa baixar dados brutos do receptor? Consulte a 
Baixando arquivos de dados brutos na página 64.
26



Monitores frontais

O diagrama abaixo explica como navegar pelos diversos 
monitores usando o botão de Rolagem. Nesta seção, há uma 
descrição detalhada de cada um deles.

NOTA: As imagens que ilustram esta seção são apenas 
exemplos. O seu receptor pode exibir diversas informações, 
dependendo da configuração.

Tela de boas-
vindas

Esta tela aparece cerca de 2 segundos depois de pressionar o 
botão de Energia. (Você pode soltar o botão depois.)
Depois de 30 segundos, o tempo aproximado de duração da 
sequência de inicialização, a tela de Status Geral aparecerá 
automaticamente.

Bem-vindo

Posição

Nível eletrônico

Memória

Cartão SD

Gravação de 
dados brutos

Status 
geral

Mensagens 
de erro, 

se houver

ID do receptor

2 s

Wi-Fi*
Modem*

Rádio*

ATL
desligado

ATL
ligado

*: Desprezado (não exibido), caso o dispositivo 
não exista (somente rádio) ou esteja desligado.

Gerenciamento 
da Memória

Calibragem

Controle de 
energia 
modem/

Wi-Fi

Idioma da 
interface
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Status geral Veja os exemplos abaixo para um rover (esquerda) e uma base 
(direita). Consulte as tabelas abaixo para mais detalhes sobre 
os ícones ou os dados exibidos nessa tela.

NOTA: Na segunda coluna, o
símbolo da barra (“/”) é usado

entre os ícones para indicar que
eles ocupam a área

sucessivamente na taxa de
exibição indicada.

[1] [2] [3] [4]

[5] [6]

[1] [2] [3] [4]

[7] [7][8] [9] [11][12][10] [8] [7] [7][8] [9] [11][12][10] [8]

[5] [6]

Área
Ícone ou dado 

exibido
Significado

[1]

Antirroubo e/ou proteção ativa de acionamento (íco-
ne sólido)

Um ou mais alarmes programados (ícone piscando) 
Pressione o botão de rolagem quantas vezes forem 
necessárias para ler e confirmar os alarmes.

 / 
Um ou mais alarmes programados e a proteção an-
tirroubo e/ou acionamento ativa. Os ícones apare-
cem sucessivamente a cada 1 segundo.

(Em branco) Nenhum alarme programado e a proteção antirrou-
bo está inativa.

[2] {um número} Número de satélites recebidos (todos os GNSS reunidos)

[3]

{uma sequência de 
texto}

Status da solução de posição:
– NENHUM: Posição indisponível
– AUTO: Posição GNSS autônoma
– DGPS: Posição GNSS diferencial
– S-DGPS: Posição GNSS diferencial SBAS
– FLUTUANTE: Solução flutuante
– FIXA: Solução fixa (RTK está operacional)
– RTX: Solução RTX CenterPoint®
– BASE: Receptor configurado como base.

[4] {um número} Número de satélites usados (todos os GNSS reunidos)

[5]

Informações do link de dados:

 {x segundos}
Para um rover: Correções recebidas. A idade das cor-
reções é exibida após o ícone, se estiver disponível.

Para uma base: Correções geradas e transmitidas.

(Em branco) Nenhuma correção recebida ou transmitida

[6]

Informação da memória e gravação de dados brutos:

{percentual}
Nenhuma gravação de dados em progresso (ícone 
estático). Percentual de memória livre no meio de 
armazenamento.

 /  {percentu-
al)

Gravação de dados em progresso (ícone dinâmico) 
Percentual de memória livre no meio de armazena-
mento. Os ícones aparecem sucessivamente a 
cada 1 segundo.

[7]
A seta para a direita indica qual bateria está sendo 
usada no momento.
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Área
Ícone ou dado 

exibido
Significado

[8]

Baterias:

 / {percentual}

Uma bateria foi inserida no compartimento e a ener-
gia remanescente é representada visualmente e 
como percentual. Essas duas indicações são exibi-
das sucessivamente (o percentual aparece por 1 se-
gundo a cada 5 segundos).

A bateria está faltando (compartimento da bateria vazio).

[9]
O receptor é alimentado pelo bloco de força CA/CC, 
não por uma das suas baterias.

[8] + 
[9]

/ {percentu-
al}

(Somente a bateria B) Quando o receptor é alimentado 
pelo bloco de força CA/CC e a bateria B está presente 
com um determinado percentual de energia restante.

[10]

Modem:

(Em branco) Modem desligado.

 ou 

Modem ligado:
• Piscando: Ainda não inicializado.
• Estático: Inicializado e pronto para conexão

A barra vertical indica a força do sinal na entrada da 
antena do modem. Quanto maior o número de bar-
ras, melhor.
O símbolo da antena exibido no canto superior es-
querdo significa “2G”. Se o modem detectar uma rede 
3G, será exibida a indicação “3G”.
Nota - A funcionalidade 2G/3G será bloqueada nos 
produtos a serem comercializados no Brasil, no 
Japão e na Coréia.
Quando a força do sinal estiver muito fraca, quatro pon-
tos aparecem sob o ícone, em vez das barras verticais.

Modem on-line.

[11]

Wi-Fi:

(Em branco) Wi-Fi desligado

Conexão Wi-Fi ativa (1 a 3 ondas, dependendo da 
força do sinal).(1 onda: ainda sem sinal). (Ícone pis-
cando: Wi-Fi inicializando) (Ícone invertido: ponto de 
acesso Wi-Fi)

Dados sendo transmitidos por Wi-Fi (2 a 3 ondas).
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Cartão de
memória/SD

Veja exemplos abaixo para a memória interna (esquerda) e o 
cartão SD (direita).

• 1ª linha: Identificador da memória e capacidade Se 
aparecer uma seta para a esquerda no início da linha, isso 
significa que a memória está selecionada atualmente para 
a coleta de dados.

• 2ª linha: Memória livre restante (em bytes e percentual do 
tamanho nominal)

• 3ª linha: Número de arquivos G armazenados atualmente 
na memória

• 4ª linha: Se houver gravação de dados no momento, exibe 
o nome do arquivo G que está sendo criado. Caso contrário, 
a linha fica vazia.

Identificação do
receptor

De cima para baixo (veja o exemplo da tela):
• Número de série do receptor (SN)
• Versão do firmware instalada no momento (FW)
• Nome do Bluetooth do receptor (BT)
• Endereço IP do receptor (IP)

[12]

Cartão SD, Bluetooth, Rádio, USB:

Cartão SD presente

; Conexão Bluetooth ativa; Pareamento permitido

Rádio interno detectado, mas não em uso

Rádio interno usado respectivamente como receptor, 
transmissor e repetidor

Conexão USB ativa

/ / / /
Qualquer combinação dos cinco ícones é possível Os 
ícones aparecem sucessivamente a cada 1 segundo.

(Em branco)
Não há cartão SD, sem conexão Bluetooth ou USB 
ativa, e o rádio interno não está instalado.

Área
Ícone ou dado 

exibido
Significado
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Solução de
posição

Se o receptor for um rover, a posição exibida será a última 
posição computada. As coordenadas serão locais (“LOC”) 
apenas se o rover receber mensagens RTCM específicas da 
base descrevendo o sistema local usado pela base.
Se o receptor for uma base, as coordenadas exibidas são as 
ajustadas (não as computadas), representando as WGS84 ou a 
posição de referência local atribuída à base.
Veja o exemplo da tela para um rover entregando coordenadas 
WGS84.
• Primeira linha: Número de satélites rastreados; Status 

atual da solução de posição Número de satélites utilizados.
• Próximas três linhas: Posição do receptor Pode ser:

– Coordenadas WGS84 (“W84” exibido no começo da 
última linha). As coordenadas são Latitude (2ª linha), 
Longitude (3ª linha) e altura elipsoidal (4ª linha).

– Ou coordenadas locais (“LOC” exibido no começo da 
última linha). Dependendo se uma projeção está 
definida ou não no sistema de coordenada local usado, 
as coordenadas podem ser Leste (2ª linha), Norte (3ª 
linha), Elevação (4ª linha), ou Latitude (2ª linha), 
Longitude (3ª linha) e Altura elipsoidal (4ª linha).

Tela do nível
eletrônico

Esta tela exibe a magnitude do tilt do SP85, de acordo com a 
medição do tiltímetro eletrônico embutido. Esta informação 
também é enviada à tela do coletor de dados, para que você 
possa nivelar o SP85 diretamente a partir dessa tela, antes de 
gravar um ponto.
Depois que o nível eletrônico foi calibrado, o pequeno círculo 
em movimento na tela (a “bolha eletrônica”) fica vazio. O 
número de dias desde que a calibração foi realizada é exibido 
na parte esquerda inferior da tela. Começa pelo dia após a 
calibração, o que significa que “0” nunca é exibido e o primeiro 
número exibido é “1”.
Quando o nível eletrônico precisa de calibração, uma cruz 
aparece dentro do pequeno círculo em movimento, e o número 
de dias desde a última calibração não é mais válido, logo, deixa 
de ser exibido.
O nível eletrônico pode ser calibrado diretamente a partir do 
receptor ou de um coletor de dados. Para mais informações, 
consulte Usando o tiltímetro eletrônico embutido do SP85 na 
página 90.
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Dispositivos Os dispositivos estão sempre listados nesta ordem: rádio (se 
houver), modem e Wi-Fi. Veja abaixo as descrições e os 
exemplos de telas. Se uma dessas telas não for exibida, isso 
significa que o dispositivo correspondente não existe (apenas 
o rádio) ou está desligado.
• Rádio:

Exemplo de tela do rover: – Primeira linha: Porta do receptor na qual o rádio está 
conectado (A= rádio externo; D= rádio interno), seguida 
pela função do rádio (“Rx” para o receptor, “Tx” para o 
transmissor), o nome do modelo do rádio e o seu status 
de energia atual (LIGADO ou DESLIGADO).

– Segunda linha: Número do canal usado e sua frequência 
correspondente, em MHz.

– Terceira linha: Protocolo usado e velocidade de 
transmissão (taxa de transmissão).

– Quarta linha: Veja abaixo.
Exemplo de tela da

base:
Para um rover, a sensibilidade atual de recepção (baixa, 
média ou alta), seguida pelo “FEC” (Correção de Erro 
enviada) e “SCR” (Scrambling), caso essas duas funções 
estejam ativadas, seguidas do tipo de modulação usado 
e “REP”, caso o rádio esteja sendo usado como 
repetidor.
Para uma base, a força irradiada (500 mW, 1 W ou 2 W), 
seguida pelo “FEC” (Correção de Erro enviada) e “SCR” 
(Scrambling), caso essas duas funções estejam 
ativadas, seguidas pelo tipo de modulação usado

• Modem:
– Primeira linha: Status atual do modem (OFF, ON-LINE, 

PRONTO, DISCANDO ou ON)
– Segunda linha: Identificação do provedor de serviço 

(ISP)
– Terceira linha: Tipo de rede (2G ou 3G) e nível medido do 

sinal (incrementos de 20%; 100%: +43 dBm)
– Quarta linha: Tipo de ligação (NTRIP ou IP Direto), 

seguido pelo nome do ponto de montagem (em NTRIP) 
ou endereço do servidor, como o nome do host ou o 
endereço IP (em IP Direto).
32



• Wi-Fi:
Dispositivo Wi-Fi no Modo de Ponto de Acesso (usado para 
rodar a interface de servidor web do SP85):
– Primeira linha: “Ponto de acesso Wi-Fi”
– 2ª linha: Modelo e S/N do receptor (últimos 6 dígitos)
– Terceira linha: IP fixo e endereço do Ponto de acesso 

Wi-Fi
Dispositivo Wi-Fi no Modo Cliente (usado para receber 
correções RTK):
– Primeira linha: Status atual do Wi-Fi (CONECTADO, 

LIGADO, DESLIGADO)
– Segunda linha: Identificação do servidor Wi-Fi
– 3ª linha: Nível do sinal (incrementos de 20%; 100%: 

+43 dBm)
– Quarta linha: O mesmo da quarta linha do modem 

acima.

NOTA 1: Quando é ligado a partir da tela de exibição 
dedicada (veja Tela de controle de energia do Wi-Fi na 
página 37), o dispositivo Wi-Fi é automaticamente ajustado 
como um Ponto de Acesso Wi-Fi. Se você pedir ao seu 
software de campo (Survey Pro) para procurar dispositivos 
Wi-Fi, o dispositivo Wi-Fi mudará automaticamente para o 
Modo Cliente. Para voltar ao ponto de acesso do Wi-Fi, você 
terá que reajustar o SP85 (consulte Retornando às 
configurações de fábrica na página 118).
NOTA 2: O dispositivo Wi-Fi não pode ser usado no Modo 
Cliente e no Modo de Ponto de Acesso ao mesmo tempo.
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Pareamento
Bluetooth

LEMBRE-SE: Ao ligar o receptor, você tem 5 minutos para 
pareá-lo com o seu controlador de dados via Bluetooth. 
Quando tiver feito isso, a conexão Bluetooth fica ativa e, o 
mais importante, o pode depois ser reativado 
automaticamente sem a necessidade de uma nova sequência 
de pareamento..
Após esses 5 minutos, o pareamento não é mais permitido, a 
menos que você use a tela de Pareamento Bluetooth descrita aqui.
Na tela de Pareamento Bluetooth, faça o seguinte:
• Pressione o botão de Rolagem para ir à próxima tela (não há 

solicitação de novo pareamento Bluetooth), ou
• Pressione o botão de Gravação para permitir o pareamento 

entre o receptor e o seu controlador de dados. O 
Pareamento Bluetooth é possível nos próximos 5 minutos. 
Esse é o tempo que você tem para estabelecer a conexão e 
registrar o módulo Bluetooth do receptor no seu 
controlador de dados para as próximas conexões.
Durante esses 5 minutos, o ícone do Bluetooth na tela de 
Status Geral é exibido à esquerda.

NOTA: Durante esses 5 minutos, a tela de Pareamento 
Bluetooth não fica mais acessível. Depois desses 5 minutos, o 
pareamento não é mais possível, mas a tela de Pareamento 
Bluetooth fica acessível novamente, para que você peça uma 
nova janela de 5 minutos, se necessário.
IMPORTANTE: Depois que o receptor e o controlador de dados 
tiverem iniciado o processo de pareamento, eles ficarão 
pareados no futuro após diversos ciclos de energia e não 
precisão passar por esse processo novamente, a não ser que 
sejam feitas alterações nos ajustes dos dispositivos.

Tela de gravação
ATL

A tela de gravação ATL terá a aparência de uma das telas a 
seguir, não importa se um cartão SD tiver sido inserido no 
receptor (tela da direita) ou não (tela da esquerda).

Normalmente, você não terá que gravar dados ATL, mas se o 
Suporte Técnico solicitar que você faça isso para solucionar 
algum problema, siga este procedimento:
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• Com a tela de gravação ATL sendo exibida, pressione o 
botão de Gravação. Isso fará com que o receptor comece a 
gravar dados ATL no meio de armazenagem especificado. 
A tela terá esta aparência:

Você poderá usar livremente o botão de Rolagem para 
acessar outras telas sem afetar a coleta de dados ATL em 
progresso (pressionar o botão de Rolagem nesta tela irá 
levar você a tela de Gerenciamento da Memória).

• Quando tiverem sido gravados dados ATL suficientes (o 
Suporte Técnico deverá indicar a duração da coleta de 
dados ATL para a resolução do problema), volte à tela de 
gravação ATL e pressione o botão de Rolagem novamente 
para parar a gravação.

NOTA 1: A gravação de dados ATL é completamente 
independente da gravação de dados brutos: o controle da 
gravação ATL é feito exclusivamente na tela de gravação ATL, 
enquanto a gravação de dados brutos é controlada em 
qualquer outra tela.
NOTA 2: Quando a gravação ATL estiver em progresso, a 
mensagem  é exibida na área [6] (Consulte Status geral na 
página 28). Este ícone, o símbolo triangular de alerta, que 
indica que a gravação de dados ATL está em progresso, é 
dinâmico, assim como o símbolo do disquete quando a 
gravação de dados brutos está ocorrendo. A gravação de 
dados brutos e a gravação ATL podem ser feitas ao mesmo 
tempo.
NOTA 3: Antes de inserir um cartão SD para gravar dados ATL, 
garanta que não haja nenhum arquivo “*.par” armazenado 
nele. A presença desse tipo de arquivo faz com que algumas 
funções do receptor sejam ativadas automaticamente.
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Gerenciamento da
Memória

O diagrama abaixo resume as diversas tarefas que você pode 
realizar neste momento no gerenciamento da memória do 
receptor.

Tela de controle de
energia do modem

Esta tela controla o modem GSM, que você pode ligar ou 
desligar conforme quiser. Isso pode ser útil para permitir, ou 
impedir, o receptor de processar a entrada de SMS’s.

Ao mudar o estado, uma mensagem é exibida pedindo a você 
que aguarde até que o modem GSM esteja no estado desejado:

NOTA: Só é possível ligar o modem nesta tela depois que você 
digitou os ajustes dele (APN, etc.).

Limpar 
memória 
interna?

Excl. 
arquivos G?

Excl. 
todos arqu.?

Formatar 
memória?

Sim Sim SimNão

Não Sim Não Não

Voltar à tela de Status Geral

Tela de gravação ATL

Confirma?
Sim

Não

Em progresso...
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Tela de controle de
energia do Wi-Fi

Esta tela controla o dispositivo Wi-Fi, que você pode ligar ou 
desligar conforme quiser.

Ao mudar o estado, uma mensagem é exibida pedindo a você 
que aguarde até que o dispositivo Wi-Fi esteja no estado 
desejado: 

Tela de interface
de idioma

Esta tela permite a você selecionar o idioma da interface:

Pressione o botão de Gravação até que o idioma desejado seja 
exibido. Depois, pressione o botão de Rolagem para validar o 
novo idioma.
Os idiomas disponíveis são: Inglês (padrão), alemão, francês, 
espanhol e português.
37



Tela de
desligamento

Quando você mantém o botão de Energia pressionado por 
alguns segundos, o logo da Spectra Geospatial aparecerá na 
tela.

Depois de alguns segundos, a mensagem “Desligando...” 
aparecerá, indicando que o receptor está desligando.
Se a proteção antirroubo estiver ativada quando você tentar 
desligar o receptor, uma mensagem pedirá a você que 
confirme essa ação.

Se você confirmar (pressionando o botão de Gravação), o 
receptor executa a sequência de desligamento conforme 
descrito acima.

Tela de gravação
dos dados brutos

Consulte a Gravando/Baixando dados brutos GNSS na página 61.
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Monitorando as baterias

Verifique os indicadores de LED no SP85 painel frontal para 
ver o status de carga das suas baterias (o LED da bateria A está 
à esquerda, o da bateria B está à direita).

Convenções
usadas

As seguintes convenções de cores são usadas para descrever 
o status de cada uma das duas baterias:

As palavras “alta”, “baixa” ou “muito baixa”, usadas para 
descrever a energia restante em uma bateria, são explicadas 
na tabela abaixo.

As convenções gráficas usadas neste guia para descrever 
uma luz de LED piscante ou não piscante são fornecidas na 
tabela abaixo. Essa tabela também indica os possíveis 
significados de cada velocidade em que a luz pisca.

Consulte as três seções abaixo para saber todas as 
informações sobre o status das suas baterias.

Cor Gráficos Significado

Verde
A bateria está sendo usada para alimentar o receptor, ou está 
totalmente carregada e não está sendo usada.

Verme-
lho

O bloco de força CA/CC foi conectado ao receptor. A bateria 
está sendo carregada, ou está totalmente carregada e não 
está sendo usada.

Branco
A bateria está ausente ou não está sendo usada (o LED está 
apagado)

Palavras usadas Carga remanescente

Alta Restam mais de 20% da carga nominal.

Baixa Restam entre 20% e 1% da carga nominal.

Muito baixa O receptor irá desligar em 4 minutos.

Velocidade em que a luz 
pisca

Gráficos Significado

Sólido (sem piscar)
A bateria está ausente, não está em 
uso ou tem carga suficiente.

Devagar (1 flash por segun-
do)

Bateria carregando normalmente ou fi-
cando sem carga (descarregando)

Rápido (4 flashes por se-
gundo)

Alarme de temperatura ou bateria com 
baixa energia
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Possíveis status
da bateria no

campo

(1): Este status também pode indicar um problema de 
temperatura. Consulte Status de possíveis erros na página 42.
(2): O receptor continuará a operar sem problemas enquanto a 
alimentação de energia passa de uma bateria para outra.

Indicações Led Significado

Apenas a bateria A está inserida

Bateria A com energia alta

Bateria A com energia baixa

Bateria A com energia muito baixa (1)

Apenas a bateria B está inserida

Bateria B com energia alta

Bateria B com energia baixa

Bateria B com energia muito baixa (1)

Baterias A e B inseridas

A seta na tela de Status Geral indica qual bateria está sendo 
usada.

A bateria A que está sendo usada está com energia baixa no 
momento. A bateria B está com energia alta e pode ser usada. 
O próximo status surge quando a carga da bateria fica abaixo 
de 1%.

A bateria A que está em uso no momento está com a carga 
muito baixa e a luz de LED correspondente apaga logo depois 
que ela atingiu esse estado. A bateria B está com energia alta 
e pode ser usada.
A energia passará a ser fornecida automaticamente pela bate-
ria B logo depois que a bateria A atingiu o limite de carga muito 
baixa. (2)

A bateria B que está sendo usada está com energia baixa no 
momento. A bateria A está com energia alta e pode ser usada. 
O próximo status surge quando a carga da bateria fica abaixo 
de 1%.

A bateria B que está sendo usada está com energia muito baixa 
no momento. A bateria A está com energia alta e pode ser usada.
A energia passará a ser fornecida automaticamente pela bate-
ria A logo depois que a bateria B atingiu o limite de carga muito 
baixa. (2)
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Possíveis status
de energia quando
um bloco de força

CA/CC é usado

(3): O carregamento só ocorrerá se o receptor estiver 
desligado.

Indicações Led Significado

Bloco de força CA/CC conectado ao receptor, não há bateria inserida

Esta combinação de cor de LED é obtida apenas depois que o 
receptor foi ligado.

Bloco de força CA/CC conectado ao receptor, bateria A inserida

A bateria A está totalmente carregada e não está sendo usada.

A bateria A está sendo carregada com o bloco de força CA/CC 
(3).

Bloco de força CA/CC conectado ao receptor, bateria B inserida

A bateria B está totalmente carregada e não está sendo usada.

A bateria B está sendo carregada com o bloco de força CA/CC 
(3).

Bloco de força CA/CC conectado ao receptor, baterias A e B inseridas

As duas baterias estão totalmente carregadas e não estão sen-
do usadas. Este status é fornecido se o receptor está ligado ou 
desligado.

A bateria A pode ser usada.
A bateria B está sendo carregada com o bloco de força CA/CC 
(3).

A bateria A está sendo carregada com o bloco de força CA/CC 
(3).
A bateria B pode ser usada.
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Status de
possíveis erros

(1) O receptor desligará em breve e não voltará a funcionar até 
que a temperatura da bateria volte ao limite permitido. A 
piscagem rápida também ocorrerá se o mesmo problema for 
detectado enquanto você está tentando ligar o receptor (irá 
parar quando você soltar o botão de Energia).

Monitoramento
remoto da bateria

Quando um receptor alimentado pela sua bateria é deixado 
sozinho para operar como uma base RTK, uma função especial 
é implementada no receptor para permitir que o operador do 
rover (por exemplo) seja alertado quando a última bateria na 
base estiver ficando sem energia.
Quando isso ocorrer, e desde que as configurações de 
comunicação tenham sido feitas, uma mensagem de texto e 
um e-mail serão enviados, respectivamente, ao número de 
telefone e ao endereço de e-mail registrados durante o ajuste 
do receptor.

Indicações Led Significado

Apenas a bateria A está inserida

A temperatura da bateria está fora do limite permitido (1).

Apenas a bateria B está inserida

A temperatura da bateria está fora do limite permitido (1).

Baterias A e B inseridas

A temperatura da bateria está fora do limite permitido. O uso de 
qualquer uma das duas baterias é proibido (não é permitida a 
descarga). (1)

Adaptador CA/CC conectado ao receptor, bateria A inserida

A temperatura da bateria está fora do limite permitido. O carre-
gamento da bateria A está suspenso.

Bloco de força CA/CC conectado ao receptor, bateria B inserida

A temperatura da bateria está fora do limite permitido. O carre-
gamento da bateria B está suspenso.

Bloco de força CA/CC conectado ao receptor, baterias A e B inseridas

A temperatura da bateria está fora do limite permitido. O carre-
gamento de qualquer uma das baterias está suspenso.
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Armazenamento
da bateria de íon-

lítio

Todos os tipos de baterias ficam sem carga ao longo do tempo 
quando não estão sendo usados. As baterias também 
descarregam mais rápido em temperaturas mais frias. Se uma 
bateria for armazenada por muito tempo, garanta que ela 
esteja totalmente carregada antes da armazenagem e que 
seja recarregada pelo menos uma vez a cada três meses.
Segue abaixo um resumo de todas as recomendações para o 
melhor uso das suas baterias:
• Carregue totalmente as novas baterias antes do uso.
• Não permita que as baterias descarreguem abaixo dos 5 V. 

Quando usado no SP85, o controlador de energia embutido 
garante que isso nuca ocorra.

• Mesmo quando não estão sendo usadas, procure manter as 
baterias carregadas. As baterias podem ser carregadas 
indefinidamente, sem causar dano a elas ou ao receptor.

• Não armazene as baterias no receptor ou no carregador 
externo, a menos quando estão sendo carregadas.
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Apresentando o SP85 como um Rover

Rover em rede Como um rover de rede, o SP85 pode entregar posições RTK 
usando um dos seguintes tipos de conexão de rede padrão:
• NTRIP
• IP direto (TCP/IP direto)

A recepção de correções RTK pela internet pode ocorrer de 
três maneiras diferentes:
• Usando o modem de celular embutido, que pode ser 

operado depois da inserção de um cartão SIM comprado 
para esse objetivo.
NOTA: Vire o cartão SIM de cabeça para baixo (com a 
etiqueta virada para baixo) antes de inseri-lo. Quando o 
cartão tiver sido inserido, feche a aba de borracha.
Depois, você precisa selecionar este modem quando for 
configurar o seu receptor para operações RTK (no software 
de campo).

• Usando o dispositivo Wi-Fi embutido Você só precisa 
selecionar este dispositivo quando for configurar o seu 
rover para operações RTK (no software de campo).

• Usando o celular interno do coletor de dados As correções 
RTK são encaminhadas ao receptor via Bluetooth.

Rover utilizando a
base local

A expressão “base local” refere-se a uma base que você possui 
e sob a qual tem controle total (sessões operacionais, 
localização, etc.).
O rover pode receber correções de RTK a partir da base local 
via:
• Rádio (interno no rover, interno ou externo na base.) 

Consulte Utilizando a opção do Kit UHF na página 95.
• Central (Aplicação Spectra Geospatial na nuvem). 

Disponível somente se o Survey Pro estiver sendo usado 
como software de campo.
NOTA: A Central se apoia no uso de uma conexão de rede do 
tipo NTRIP, totalmente gerenciada pelo Survey Pro. O 
receptor da base local deve ter um modem GPRS para 
suportar esta conexão sozinho. Geralmente, o receptor 
usado também pode ser um SP85.
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• Modo CSD. O cartão SIM usado neste caso é configurado 
para permitir que o rover ligue para a base diretamente por 
meio de um número de telefone. Confirme com o seu 
provedor de ISP se o CSD (ou dados GSM) está disponível e 
ativado na sua assinatura. O rover irá adquirir correções 
RTK no modo de “discagem direta”. O rover iniciará uma 
conexão similar a de um telefone com a base (ex.: com 
outro SP85) discando o número de telefone pré-
configurado.

Outros usos Trimble RTX
O Trimble RTX (Real Time eXtended) é um serviço de correção 
GNSS de alta precisão que entrega posições repetíveis 
centimétricas em todo o mundo. Combinando dados em 
tempo real com algoritmos inovadores de posicionamento e 
compressão, o Trimble RTX utiliza uma rede de estações 
globais de referência com satélites e informações horárias 
para computar posições de alta precisão. A tecnologia em 
tempo real está disponível via satélite ou IP na maior parte do 
mundo, e suporta constelações GPS, GLONASS, QZSS e 
BeiDou.
A precisão horizontal é de 4 cm, com menos de 30 minutos de 
tempo de convergência (precisões horizontais de 30 cm e 20 
cm são geralmente obtidas depois de 10 minutos e 15 minutos, 
respectivamente).
O SP85 é um dispositivo pronto para operar em Banda L, o que 
significa que ele pode receber correções dos serviços Trimble 
RTX por meio de um satélite Banda L geoestacionário, desde 
que você assine esse serviço. Com uma assinatura válida, o 
SP85 será capaz de computar e entregar posições com a 
precisão anunciada para o serviço escolhido, considerando 
que ele esteja de acordo com a opção RTK instalada.
NOTA: Quando usar correções dos serviços Trimble RTX, 
considere que, como padrão, a posição é computada 
diretamente nos dados locais, caso você esteja usando o 
Survey Pro. Assim, as coordenadas computadas são muito 
próximas das que você teria pelo RTK.
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O SP85 computa posições CenterPoint RTX de alta precisão 
(chamadas de “RTX” no software de campo) quando recebe 
correções CenterPoint RTX por meio de um satélite Banda L ou 
por uma conexão de rede. Neste último caso, uma conexão de 
rede pré-configurada é usada conectando o SP85 diretamente 
ao serviço de correções Trimble RTX. A opção de firmware [C] 
é exigida no SP85: Esta é uma assinatura de serviços 
CenterPoint RTX que precisa ser comprada da Trimble 
Positioning Services e ativada no SP85.
Quando a operação Trimble RTX estiver ativa, o código "RTX" 
aparece na tela de Status Geral do receptor.

Backup RTK
O Backup RTK deve ser usado quando uma segunda fonte de 
correção estiver disponível. O Backup RTK permitirá que o 
rover alterne entre uma fonte primária de correção (ex.: rádio) 
automaticamente para uma fonte secundária (ex.: GPRS), caso 
a fonte primária esteja indisponível (ex.: obstruções).
A operação Backup RTK não reporta quaisquer status 
especiais na tela de Status Geral. Contanto que o receptor 
possa computar uma posição fixa, o status “FIXA" é exibido.

Rede UHF
Este recurso permite a um rover receber correções de até três 
bases diferentes transmitindo separadamente via rádio, no 
mesmo canal de frequência, mas em horários diferentes, para 
que o rover possa receber essas correções adequadamente.
A rede UHF pode ser implementada apenas no SP85, desde 
que você use o Survey Pro como software de campo.
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A rede UHF pode ser usada em dois modos diferentes:
• Manual: O operador do rover escolhe com quais bases 

deseja trabalhar. As bases estarão ao alcance, para que o 
operador possa, a qualquer momento, mudar a base usada 
(veja o diagrama abaixo).
Normalmente, o modo manual é usado quando é 
necessário ter redundância em termos de disponibilidade 
de correções dentro de uma área de trabalho. No diagrama 
abaixo, a área mais escura representa o local onde o rover 
pode operar a partir de qualquer uma das duas bases.

• Automático: O rover mudará automaticamente para a base 
ao alcance que fornecer a melhor qualidade de correções. 
Normalmente, o modo automático é usado quando você 
precisa estender a cobertura do rádio UHF;

A implementação da rede UHF do lado do rover consiste de:
1. Ativar este modo.
2. Escolhendo entre a seleção automática ou manual da base 

usada (no Survey Pro, esse ajuste pode ser acessado na 
função Status GNSS, depois que você iniciou o trabalho).
Selecionar o modo manual significa especificar o ID da 
base com a qual você gostaria de trabalhar.

NOTA: A rede UHF não está disponível no Japão.

Base 1 Base 2

Base 1 Base 2

Base 3
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Ponte RTK
Se você estiver operando vários rovers em um site e desejar 
usar correções de rede, uma Ponte RTK pode ajudá-lo a 
economizar dinheiro nos custos da sua comunicação móvel:
• Você terá que escolher um dos SP85 no campo para ser o 

rover de transmissão: ele receberá correções de rede 
através do modem integrado ou Wi-Fi e as encaminhará 
para os outros rovers através de seu rádio interno.

• Todos os outros rovers receberão correções através do 
rádio a partir do rover de transmissão e não a partir da 
Internet.

Em termos de hardware, o rover de transmissão conta com um 
cartão SIM e um rádio interno usado como transmissor. Todos 
os outros rovers não precisam de um cartão SIM, mas eles 
terão um receptor de rádio.

 e  serão exibidos sucessivamente na tela de Status 
Geral do receptor de transmissão quando a Ponte RTK estiver 
operacional, indicando que o rover recebe as correções e as 
encaminha por meio do seu rádio.
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Introduzindo SP85 como base

Base de rede Como uma base de rede, o SP85 pode entregar correções RTK 
usando um dos seguintes tipos de conexão de rede padrão:
• NTRIP (incluindo a rede “Central Cloud Corrections”, ou 

“Correções da nuvem”
• IP direto (TCP/IP direto)

A entrega de correções RTK pela internet pode ocorrer de 
duas maneiras diferentes:
• Usando o modem de celular embutido, que pode ser 

operado depois da inserção de um cartão SIM comprado 
para esse objetivo.
NOTA: Vire o cartão SIM de cabeça para baixo (com a 
etiqueta virada para baixo) antes de inseri-lo. Quando o 
cartão tiver sido inserido, feche a aba de borracha.
Depois, você precisa selecionar este modem quando for 
configurar a sua receptor para operações RTK (no software 
de campo).

• Usando o dispositivo Wi-Fi embutido Você só precisa 
selecionar este dispositivo quando for configurar o seu 
receptor de base para operações RTK (isso é feito no 
software de campo).

Base local O SP85 pode ser usado como base local, enviando as 
correções por meio dos seguintes dispositivos:
• Rádio UHF (acessório opcional): A base local pode contar 

com um módulo interno de rádio (rádio UHF interno, 2 W 
TRX) ou um rádio externo que entregue mais energia RF.
Para mais informações sobre o módulo interno de rádio, 
veja Utilizando a opção do Kit UHF na página 95.

• Modem no modo CSD: O cartão SIM usado neste caso é 
configurado para permitir que a base receba ligações de 
um rover por meio de um número de telefone. Confirme 
com o seu provedor de ISP se o CSD (ou dados GSM) está 
disponível e ativado na sua assinatura.
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• Modo base “UHF+CSD” Quando o SP85 é usado com a opção 
de rádio interno para transmitir correções, você pode 
implementar um segundo canal de transmissão em 
paralelo para entregar as mesmas correções, mas desta 
vez, por meio do modem interno usado no modo CSD.
Na prática, se um rover não recebe mais correções por 
meio do canal de transmissão de rádio (porque está muito 
longe da base, por exemplo), ele pode ser rapidamente 
ajustado para trabalhar com o outro canal de transmissão. 
No rover, escolha o modem CSD em vez do rádio como 
dispositivo de comunicação, e depois deixe que o receptor 
ligue para o número de telefone da base. Depois disso, o 
rover ainda receberá as correções da mesma base, mas 
desta vez, por meio do seu modem.
NOTA: Tanto na base quanto no rover, é necessário ter um 
cartão SIM para as conexões de telefone.

Rede UHF Veja a explicação da operação em Rede UHF na página 46.
A implementação de uma rede UHF do lado da base consiste 
da introdução de um delay específico em cada uma das bases 
usadas na transmissão das correções. A rede UHF não irá 
funcionar se todas as bases transmitirem as suas correções 
ao mesmo tempo.
Como todas as bases se orientam pelo mesmo relógio (hora 
GNSS) e um delay diferente é introduzido em cada base, cada 
uma delas irá transmitir as correções por um período 
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específico, e o rover poderá separar e reconhecer cada 
conjunto de correções recebido das diversas bases.

Para evitar problemas, a taxa de transmissão mais alta que 
você deve usar é de 2 segundos, já que a base precisa de um 
máximo de 700 ms para transmitir as correções, assumindo o 
seguinte:
• As correções são transmitidas para todas constelações de 

satélite disponíveis (sem constelações desabilitadas).
• O formato ATOM supercompacto é usado para transmitir as 

correções

NOTA: Este esquema de implementação pode ser estendido a 
mais três bases se, por exemplo, você precisar estender a 
cobertura UHF ao longo de um corredor (quando o rover é, 
geralmente, operado no modo automático).
Nese caso, reuse os delays de “0 ms”, “700 ms” e “1400 ms” nas 
bases adicionais, garantindo que as bases que usam os 
mesmos delays estejam definitivamente fora do alcance umas 
das outras.

Base 1

Com
2 bases

Com
3 bases

Delay de
transmissão (1 s) 

Taxa de transmissão (2 s) 

Base 2

Base 1

Base 2

Base 3

Delay deindo correções

Delay de
transmissão (0,7 s) 

Delay de
transmissão (1,4 s) 

0 ms

0 ms
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Fonte de energia
interna x externa

Antes de configura uma base local, considere o seguinte:
• Caso a base fique sem ninguém durante o dia todo, você 

pode precisar alimentá-la com uma fonte externa que 
fornecerá energia durante o dia de trabalho.
Neste caso, você pode utilizar o Kit de energia de campo 
(veja Acessórios opcionais na página 13 para conectar o 
receptor a uma bateria externa de 12 volts. Consulte o 
diagrama no qual [1] é o cabo nº 95715 e [2] é o cabo nº 
83223-02.
NOTA: Caso você precise alterar o fusível no cabo nº 83223-
02, utilize o mesmo tipo do original (15 A 32 V). Isto é 
obrigatório.

• Se você pretende trabalhar próximo à base, ou se existe 
alguém responsável por manter a base funcionando ao 
longo do dia, você pode preferir alimentar a base por meio 
da sua bateria interna.
Para um dia de trabalho, você irá precisar de duas baterias: 
Uma bateria nova, inserida no receptor no início do dia e 
uma segunda, que poderá ser necessária ao final do dia.

_ +

[1]

[2]
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Configurando o SP85 com o Survey Pro

AVISO: Assume-se que você tenha um bom conhecimento do 
Survey Pro. Esta seção irá focar somente nas configurações 
principais para a implementação de cada um dos SP85 modos 
de operação disponíveis (como rover ou base). Lembre-se de 
que outras configurações podem ser necessárias mais adiante.
Para mais informações gerais sobre o Survey Pro, consulte a 
documentação correspondente.
• Acione o SP85. Aguarde até que a sequência de 

acionamento se encerre.
• No coletor de dados, inicie o Survey Pro e abra um trabalho.
• Selecione Alternar para o GNSS para escolher o modo GNSS.
• Utilizando a função Configuração Automática Spectra, 

conecte o Survey Pro ao seu SP85 via Bluetooth. CUIDADO 
- Você pode fazer isso dentro dos 5 minutos após a 
inicialização do SP85. Depois desse tempo, você precisa 
primeiro abrir a tela de Pareamento Bluetooth para fazer 
isso (consulte mais informações em página 34).

• Crie um perfil de receptor para o seu SP85:

NOTA: O SP85 também pode operar com TERIAsat, um serviço local de 
Banda L PPP disponível nas regiões metropolitanas da França. Para mais 
informações, fale com o seu distribuidor Spectra Geospatial.

SP85 usado
como:

Tipo exigido de perfil de receptor:

Rover em rede “Rover em Rede” (exemplo: “SP85 0035 Rede”)

Rover RTX “RTX” (exemplo: “SP85 0035 RTX”)

Base de rede “Base de rede” (exemplo: “SP85 0035 Base de rede”)

Rover “Rover” (exemplo: “SP85 0035 Rover”)

Base “Base” (exemplo: “SP85 0035 Base”)
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*: Do lado do rover, o coletor de dados deve primeiro ser conectado à 
mesma conta da Central da base local que está enviando as correções. 
Selecione a rede “Central Cloud Corrections” (Correções da nuvem) para 
receber as correções.

• Volte para Gerenciar instrumentos e selecione o perfil de 
receptor que você acabou de criar.

• Clique em . Faça as seguintes configurações 
adicionais:

O sistema SP85 
Base/Rover utiliza:

Função 
receptor

Tipo exigido de perfil de receptor:

1) Radio link
ou
2) CSD

Base “Base” (exemplo: “SP85 0035 Base”)

Rover “Rover” (exemplo: “SP85 0035 Rover”)

Central*
Base

“Base de rede” (exemplo: “SP85 0035 
Base de rede”)

Rover
“Rover em Rede” (exemplo: “SP85 0035 
Rede”)

SP85 usado como: Parâmetros

Rover em rede

Aba Modem: Selecione “Modem interno GPRS”, “Wi-fi 
interno” ou “Internet atual”, dependendo do dispositivo 
que você quer usar para que o receptor receba as cor-
reções.
Quando começar uma análise topográfica, defina a 
rede que será conectada (clique em Administrar Re-
des,, Adicionar Rede e depois selecione esta rede.

Rover RTX

Aba Modem: Selecione “Modem Interno GPRS”.
Quando começar um trabalho, você não precisa definir 
a rede para se conectar. Essa seleção fica totalmente 
a cargo do Survey Pro.
Consulte também Trimble RTX na página 56 abaixo.

Base de rede

Aba Pesquisa: Escolha o formato de correções
Aba Modem: Selecione “Modem Interno GPRS”
Quando começar uma análise topográfica, defina a 
rede que será conectada (clique em Administrar Re-
des,, Adicionar Rede e depois selecione esta rede.
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O sistema SP85 
Base/Rover utiliza:

Função 
receptor

Parâmetros

Link CSD
Base

Aba Pesquisa: Escolha o formato de cor-
reções.
Aba Modem: Ajuste o modem de dados = 
“GSM interno ”
Digite o PIN do cartão SIM.

Rover
Digite o número de telefone da base e o 
PIN do cartão SIM.

Link do rádio

Base

Aba Pesquisa: Escolha o formato de cor-
reções.
Aba Modem: Escolha o modelo de rádio 
que o SP85 está utilizando. Configure o 
rádio

Rover
Aba Modem: Escolha o modelo de rádio 
que o SP85 está utilizando. Configure o 
rádio

Central

Base

Aba Pesquisa: Escolha o formato de cor-
reções.
Aba Modem: Selecione “Modem interno 
GPRS” ou “Wi-fi interno”, dependendo do 
dispositivo que você quer usar para que o 
receptor receba as correções.
Selecione a rede “Central Cloud Correc-
tions” (Correções da nuvem) quando ini-
ciar uma análise topográfica.

Rover

Aba Modem: Selecione “Modem interno 
GPRS”, “Wi-fi interno” ou “Internet atual”, 
dependendo do dispositivo que você quer 
usar para que o receptor receba as cor-
reções.
Selecione a rede “Central Cloud Correc-
tions” (Correções da nuvem) quando ini-
ciar uma análise topográfica.
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Trimble RTX Você já adicionou e selecionou um perfil de receptor “rover de 
rede” para o seu SP85.
• Vá em Gerenciar instrumentos e selecione o seu perfil de 

receptor.

• Toque no botão  correspondente a este perfil de 
receptor.

• Abra a aba Pesquisa.
• Selecione “RTX” na lista suspensa Tipo de ajuste.

• Toque em  e selecione um trabalho. O perfil de rede 
exigido para receber correções CenterPoint RTX, se tiver 
sido pré-definido no Survey Pro, é selecionado 
automaticamente para uso, o que significa que você não 
precisa fazer uma seleção de rede ao iniciar o trabalho.

Backup RTK O Backup RTK só pode ser ativado em um rover configurado 
para receber correções via rádio primariamente. Nessa 
configuração, você pode adicionar uma segunda fonte de 
correções, necessariamente uma baseada em rede.
Você já adicionou e selecionou um perfil de receptor “rover” 
para o seu SP85.
• Vá em Gerenciar instrumentos e selecione o seu perfil de 

receptor

• Toque no botão  correspondente a este perfil de 
receptor

• Abra a aba Multibase.
• Selecione “Backup RTK” na lista suspensa Modo.
• Na lista suspensa Modem abaixo, selecione o dispositivo 

por meio do qual as correções de rede (as correções de 
“backup”) chegarão ao receptor. Podem ser “Internet atual” 
(ex.: o modem interno do coletor de dados), “Modem interno 
GPRS” (ex.: o modem interno do SP85) ou “Wi-fi interno” (ex.: 
o Wi-Fi interno do SP85). Depois, faça os ajustes adicionais 
relevantes ao dispositivo que você escolheu.

• Tocar .
• Toque em Iniciar trabalho no menu. O Survey Pro exibe o 

perfil de receptor selecionado atualmente e os ajustes de 
rádio atuais (tipo de rádio, frequência, canal).
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• Toque em Conectar.
– Se você selecionou “RTX”, não há nada mais para fazer 

para iniciar o trabalho.
– Se você selecionou “Rover de rede”, o Survey Pro pede 

que você especifique o perfil de rede usado como fonte 
de backup das correções. Escolha ou defina uma opção 
e selecione-a. Depois, toque em Conectar. Isso inicia o 
trabalho.

Rede UHF - Bases Em cada uma das bases usadas, desde que você já tenha feito 
os ajustes usuais para operar uma base com um transmissor 
de rádio UHF (ex.: perfil de receptor “base” criado e 
selecionado), você só precisa fazer estes ajustes adicionais:
• Vá em Gerenciar instrumentos

• Toque no botão , próximo do perfil de receptor 
selecionado.

• Abra a aba Pesquisa.
• Defina os parâmetros a seguir: Correções (“ATOM Super 

Compacto” é altamente recomendado), ID da estação, Taxa 
de transmissão (geralmente 2 segundos) e Delay de 
transmissão(0 ms para a primeira base, etc. Consulte Rede 
UHF na página 50).

• Tocar .

IMPORTANTE: Todas as bases devem rodar com a versão 3 do 
firmware GNSS ou versões superiores.

Rede UHF - Rover Veja a explicação da operação em Rede UHF na página 46).
Desde que você já tenha feito os ajustes usuais para operar 
um rover com um transmissor de rádio UHF (ex.: perfil de 
receptor “rover” criado e selecionado), você só precisa fazer 
estes ajustes adicionais:
• Vá em Gerenciar instrumentos

• Toque no botão , próximo do perfil de receptor 
selecionado.

• Abra a aba Multibase.
• Selecione “Rede UHF” na lista suspensa Modo.

• Toque em .
• para voltar à tela inicial do Survey Pro e iniciar um trabalho.
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• Toque em Status GNSS e abra a aba Multibase.
• Use a lista suspensa ID de estação, abaixo da visualização 

do mapa, para selecionar o modo “Automático” ou o ID de 
uma base em particular com a qual você gostaria de 
trabalhar. Somente os “IDs de Base” das bases dentro do 
alcance do rádio aparecerão nessa lista.

IMPORTANTE: O rover deve rodar com a versão 3 do firmware 
GNSS ou versões superiores.

Ponte RTK Desde que você já tenha feito os ajustes usuais para operar 
um rover de rede (ex.: perfil de receptor “rover de rede” criado 
e selecionado, perfil de rede necessário criado e selecionado), 
você só precisa fazer estes ajustes adicionais no rover de 
transmissão:
• Vá em Gerenciar instrumentos

• Toque no botão , próximo do perfil de receptor 
selecionado.

• Abra a aba Geral.
• Ajuste o campo Ponte RTK para “Ligado”.

• Toque em .
• Iniciar um trabalho. Você terá que definir o perfil de rede 

que fornecerá as correções.

Os outros rovers não precisam de ajustes adicionais, a não ser 
o ajuste com um perfil de receptor “rover” e a operação com o 
próprio rádio.

Base oferecendo
dois canais de

transmissão
independentes

para a entrega de
correções

Você já adicionou e selecionou um perfil de receptor “base” 
para o seu SP85.
• Vá em Gerenciar instrumentos e selecione o seu perfil de 

receptor.

• Toque no botão  correspondente a este perfil de 
receptor.

• Abra a aba Geral.
• Selecione “GSM interno” na lista suspensa Modem de base 

backup.

• Tocar .
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• Toque em Iniciar trabalho no menu Trabalho. O Survey Pro 
exibe o perfil de receptor selecionado atualmente e os 
ajustes de rádio atuais (tipo de rádio, frequência, canal).

• Toque em Conectar para começar a operar o SP85 como 
uma base.

Do lado do rover, faça o seguinte, caso o rover não receba mais 
correções por meio do seu rádio:
• Termine o trabalho em andamento.
• Vá em Gerenciar instrumentos e selecione o perfil do 

receptor usado atualmente.

• Toque no botão  correspondente a este perfil de 
receptor.

• Abra a aba Modem.
• Na lista suspensa “Modem de dados”, selecione “GSM 

interno” e digite os parâmetros exigidos (número de 
telefone da base e PIN).

• Inicie um novo trabalho. Quando tocar em Conectar, o 
modem ligará automaticamente para a base para as 
correções.

Configurando o
dispositivo Wi-Fi

do SP85

O dispositivo Wi-Fi do SP85 pode ser usado como um cliente 
ou um Ponto de acesso Wi-Fi (Hotspot). O objetivo principal de 
operar um dispositivo Wi-Fi como um ponto de acesso é 
permitir a você rodar a interface de servidor web do SP85 
diretamente a partir do coletor de dados, sem precisar de uma 
conexão de rede externa.
Para ajustar o dispositivo Wi-Fi, faça o seguinte:
• Vá em Gerenciar instrumentos e selecione o seu perfil de 

receptor.

• Toque no botão  correspondente a este perfil de 
receptor.

• Abra a aba Alertas.
• Toque no botão Conexões de internet.
• Abra a aba Wi-fi interno. A partir daí, ative o Wi-Fi, que será 

ajustado no modo cliente. Logo depois, a tela listará as 
redes Wi-Fi ao alcance.

• Para mudar o dispositivo para Modo de Ponto de Acesso, 
toque no botão Hotspot.
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• Marque o botão Ativar hotspot Wi-Fi. Se quiser, você pode 
mudar o SSID padrão e a chave dos parâmetros:

O SSID padrão é:
<modelo do receptor>_<últimos 6 dígito do nº de série>
A chave padrão é:
<número de série do receptor>

• Tocar . O Survey Pro volta à tela inicial listando todos os 
parâmetros que você acabou de definir + um endereço IP 
fixo para o ponto de acesso Wi-Fi, que é 192.168.130.1.

• Tocar .

Para rodar a interface de servidor web do SP85 a partir do 
coletor de dados, abra um navegador e digite este endereço 
IP:

192.168.130.1

NOTA: Quando você ativa esse recurso na tela do SP85, o 
dispositivo Wi-Fi é ajustado como um ponto de acesso. Mas ao 
pesquisar por dispositivos Wi-Fi a partir de um coletor de 
dados rodando o Survey Pro, o dispositivo Wi-Fi irá 
automaticamente mudar para o modo cliente.
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Gravando/Baixando dados brutos GNSS

Fluxograma de
gravação de dados

NOTA: As formas diamantadas pontilhadas contêm perguntas 
solucionadas pelo firmware. As formas sólidas contém 
aquelas solucionadas pelos usuários.

Procedimento
passo a passo

A opção SP85 pode, quando você quiser, gravar os dados 
brutos GNSS no meio de armazenagem selecionado. A 
gravação de dados brutos pode ocorrer em background 
enquanto ocorre uma medição RTK em tempo real. O nome do 
arquivo que está sendo gravado aparece na tela do cartão de 
memória/SD (consulte Cartão de memória/SD na página 30).
O recurso SP85 foi desenvolvido para que você possa 
controlar facilmente o início e o fim da gravação de dados.
No modo Stop & Go, a opção SP85 permitirá a você definir os 
inícios e os fins das ocupações estáticas (períodos de tempo 
durante o qual o receptor se mantém em repouso).
Isso se traduzirá em tags adequadas inseridas nos arquivos de 
dados brutos no exato momento da ocorrência deles. Durante 
o pós-processamento do arquivo, o software também poderá 
processar essas tags.

O cartão SD 
está presente?

Não Não
(A memória interna 
será usada)

 Sim  Sim
(Memória 

interna)

A gravação de dados brutos
está em progresso agora...

A gravação de 
dados brutos
está em 
progresso 
agora...

Nenhuma gravação de dados brutos
em progresso...

(Não)

Selecione 
o meio de 

armazenagem 
usado

(Cartão SD)

Iniciar a
gravação de 

dados?

(Sim)

(Sim)

Parar 
ocupação?

Iniciar 
ocupação?

(Não)

(Não)

(Sim)

(Sim)

(Não)

Iniciar 
ocupação?

(Sim)

Gravação de dados brutos
interrompida...

(Não)

(Sim)

Parar a
gravação 
de dados?

Tela de status
geral

Ocupação em
progresso?

A gravação de dados brutos
está em progresso agora...

Tela de status
geral

(Não)

Stop and Go?
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Lembre-se:

Botão de rolagem:

Botão de gravação:

Para iniciar a gravação de dados brutos:
• Exiba a tela de Status Geral no monitor frontal.
• Pressione o botão de gravação.

Se houver um cartão SD, você terá que especificar o meio 
de armazenagem onde os dados serão gravados:

– Pressione o botão de gravação para selecionar o cartão 
SD

– Ou pressione o botão de rolagem para selecionar a 
memória interna.

Se não houver um cartão SD, a tela acima será desprezada, 
já que a gravação de dados necessariamente ocorrerá na 
memória interna.
Você terá que confirmar o início da gravação de dados:

(Outras possíveis mensagens caso o cartão SD tenha sido 
selecionado: Iniciar gravação no cartão SD?)

• Pressione o botão de gravação. O receptor pede a você que 
grave os dados no modo Stop & Go, por meio do qual você 
pode incluir etiquetas de tempo para as ocupações 
estáticas.

Se você pressionar o botão de Rolagem, a gravação de 
dados se iniciará imediatamente e o receptor voltará à tela 
de Status Geral. Faça esta opção caso não esteja 
interessado em etiquetar as ocupações estáticas durante 
a sessão de gravação de dados.
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Se você pressionar o botão de gravação, a gravação de 
dados se iniciará imediatamente e uma nova mensagem 
aparecerá, pedindo a você que inicie uma ocupação.

Escolha a opção mais apropriada a esse momento da 
medição:
1. Se não estiver ocupando um ponto (sequência 

cinemática) ou se não quiser acompanhar a sequência 
estática atual, pressione o botão de rolagem. Isto o 
levará de volta à tela de Status Geral.

2. Se você estiver ocupando um ponto (o receptor está 
estático) e quiser acompanhar a ocupação, pressione o 
botão de gravação para marcar o início da ocupação. 
Isto também o levará de volta à tela de Status Geral.

Para iniciar uma ocupação:
• Na tela de Status Geral, pressione o botão de gravação. A 

tela a seguir será exibida.

• Pressione o botão de gravação. Isto o levará de volta à tela 
de Status Geral. Observe que a gravação de dados brutos 
ainda está em progresso.

Para iniciar uma nova ocupação (a gravação de dados brutos 
ainda está em progresso):
• Na tela de Status Geral, pressione o botão de gravação 

duas vezes.

Para parar a gravação de dados:
• Na tela de Status Geral, pressione o botão de gravação.
• Se uma ocupação estiver em progresso ou não, pressione 

o botão de rolagem.
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A tela a seguir será exibida:

• Pressione o botão de gravação. A gravação de dados para 
imediatamente e o receptor volta à tela de Status Geral. Se 
uma ocupação estiver em progresso, o final da gravação de 
dados também será o final da ocupação.

Baixando arquivos
de dados brutos

Os arquivos de dados brutos GNSS (arquivos G), gravados pelo 
receptor (consulte Procedimento passo a passo na página 61), 
podem ser disponibilizados ao software de pós-
processamento de quatro modos:
• Caso você os grave diretamente no cartão SD que você 

inseriu no receptor. No escritório, remova o cartão SD do 
receptor, insira-o no leitor de cartões SD do computador e 
inicie a fase de pós-processamento.

• Ou grave-os primeiro na memória interna do receptor. No 
escritório, ligue o receptor e espere a inicialização dele. 
Depois, insira um cartão SD no receptor.
Quando você insere um cartão SD enquanto o receptor está 
ligado, o monitor frontal pede a você que copie todos os 
arquivos G da memória interna ao cartão SD. Basta você 
aceitar isso pressionando o botão de rolagem. Depois que 
todos os arquivos tiverem sido copiados para o cartão SD, 
remova-o, insira-o no leitor de cartões SD do computador 
e inicie a fase de pós-processamento.

• Ou use o seu software de campo (Survey Pro). Essas 
aplicações também podem ser usadas para deletar 
arquivos G diretamente do receptor.

• Ou use o software Spectra Geospatial File Manager 
(consulte Funcionalidade de software Spectra Geospatial 
Loader na página 112). Esse recurso também permite a você 
deletar os arquivos do receptor.

Quando os seus arquivos G tiverem sido duplicados pelo seu 
software de pós-processamento, eles podem ser deletados do 
cartão SD.
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Se eles foram inicialmente gravados na memória interna do 
receptor, use a SP85 função embutida, acessível pelo monitor 
frontal, ou use o software Spectra Geospatial File Manager 
(conforme mencionado acima) para deletar todos os arquivos 
G ou todos os tipos de arquivos da memória interna.
A função embutida SP85 também pode ser usada para 
reformatar a memória inteira. Veja abaixo o fluxograma da 
função. Consulte também Gerenciamento da Memória na 
página 36.

Limpar 
memória 
interna?

Excl. 
arquivos G?

Excl. 
todos arqu.?

Formatar 
memória?

Sim Sim SimNão

Não Sim Não Não

Voltar à tela de Status Geral

Tela de gravação ATL

Confirma?
Sim

Não

Em progresso...
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Carregando as baterias - Usando uma fonte externa

Baterias x Fonte
de energia externa

O SP85 também pode ser alimentado por meio das suas 
baterias internas e removíveis, ou por uma fonte externa de 
energia ligada ao seu Conector de Energia/Dados (porta serial 
A; entrada DC).
Geralmente, uma bateria de 2,6 Ah fornece aproximadamente 
5 horas de operação durante uma medição RTK. Caso insira 
duas baterias no receptor, você terá até 10 horas de operação 
total (as duas baterias são usadas uma após a outra, com uma 
mudança automática daquela sem carga para aquela que está 
com carga, sem causar qualquer problema na operação).
Se uma fonte de energia externa estiver ligada ao conector de 
energia/dados por meio de um bloco de força CA/CC, o é usado 
preferencialmente em relação às baterias internas.. Quando 
não houver fonte de energia externa conectada, ou caso a 
conectada não esteja funcionando, as baterias internas serão 
usadas. 
Quando uma opção de Kit UHF estiver sendo usada em um 
receptor de base operado durante um dia inteiro de trabalho 
sem interrupção, o Spectra Geospatial recomenda que o 
receptor seja alimentado por uma bateria externa de 12 V com 
capacidade ampliada. O tempo de operação irá depender da 
capacidade da bateria, da carga dela e do nível de saída do 
transmissor de rádio. Consulte Concluindo uma configuração 
de rádio de base com uma antena externa UHF na página 99.
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Carregando as
baterias - Cenário 1

• Remova as baterias do receptor.
• Use o carregador separado da bateria ([1]) e o bloco de 

força CA/CC ([2]) fornecidos. O carregador da bateria pode 
acomodar duas baterias ([3]) e cargas simultaneamente.

• Conecte o bloco de força CA/CC a uma tomada usando o 
cabo apropriado ([4)]. Para instruções de carregamento, 
consulte Carregamento das baterias na página 22.

Carregando as
baterias - Cenário 2

• Mantenha as baterias no receptor.
• Use o bloco de força CA/CC ([1]) que você conecta à porta 

serial do receptor por meio de um adaptador jack/SAE ([2]) 
e um dos dois possíveis cabos SAE/Lemo ([3]).

Mais informações serão fornecidas na próxima página, 
explicando quais cabos podem ser usados [3].

• Conecte o bloco de força CA/CC à fonte de energia usando 
o cabo adequado ([4).

[1]

[2]

[3]

[4]

[2]

[1]

[3]

[4]
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Assim como no cenário 1, apenas uma bateria é carregada por 
vez, desde que o receptor fique desligado e a temperatura 
interna se mantenha nos limites de tolerância. O 
carregamento da segunda bateria começará 
automaticamente quando o carregamento da primeira tiver 
sido concluído.

AVISO - Se o seu receptor estiver sendo usado com uma opção 
de kit UHF, a temperatura dentro do receptor pode ser maior 
do que 40°C ao final do dia. Isso pode ocorrer devido à energia 
adicional consumida no módulo de rádio e/ou à alta 
temperatura ambiente.
Se isso ocorrer e você tentar carregar as baterias logo ao final 
do dia usando o bloco de força CA/CC (ou seja, com uma ou 
duas baterias dentro do receptor), os dois indicadores de LED 
da bateria começarão a piscar em vermelho rapidamente, 
indicando que a carga da bateria não pode ser iniciada nesse 
momento (consulte Status de possíveis erros na página 42).
No entanto, não se preocupe com isso e mantenha o bloco de 
força CA/CC conectado ao receptor. Assim que a temperatura 
do receptor baixar de 40°C, a carga da bateria será iniciada. 
Um dos indicadores de LED da bateria começará a piscar em 
vermelho devagar, indicando que a bateria correspondente 
está sendo carregada. Depois, a segunda bateria será 
carregada. Você pode ter certeza de que as duas baterias 
serão totalmente carregadas durante a noite.

Usando o cabo P/N 59044-10-SPN do Office Power Kit

Cabo de 
alimentação

Bloco de força CA/CC Cabo de força/dados *

SP85

Cabo adaptador 
SAE/Jack-f *

Para a 
tomada CA

Conector de 
Alimentação/Dados
68



*: Estes itens fazem parte do SP85 Kit de Energia de Escritório P/N 94336 
(opcional).

Usando o cabo P/N 95715 do Kit de Energia de Campo
Este cabo foi inicialmente desenvolvido para alimentar uma 
base RTK a partir de uma bateria externa (consulte Concluindo 
uma configuração de rádio de base com uma antena externa 
UHF na página 99). Mas ele também pode ser usado no 
escritório para conectar um bloco de força CA/CC.

*: Este item faz parte do Kit de Energia de Escritório do SP85 P/N 94336 
(opcional).
**: Este item faz parte do Kit de Energia de Campo do SP85 P/N 94335 
(opcional).

Cabo de
alimentação 

Bloco de força CA/CC

Cabo de  de Força**

SP85

Cabo adaptador 
SAE/Jack-f

Para 
a tomada 

CA

Conector de 
Alimentação/Dados
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Proteções contra acionamento e antirroubo

Proteção
Antirroubo

Objetivo
O SP85 conta com uma função antirroubo para proteger o seu 
equipamento quando ele estiver operando sem ninguém por 
perto.
Esta proteção serve para o SP85 quando ele estiver sendo 
operado como base.
A proteção antirroubo faz com que um SP85receptor se torne 
inútil sem a senha. Ela também é útil para a recuperação de 
um receptor roubado, pois envia mensagens ao seu 
verdadeiro proprietário com a localização atual do receptor.

Habilitando/Desabilitando a proteção antirroubo
A proteção antirroubo é habilitada e desabilitada a partir do 
coletor de dados que controla o receptor. Caso você utilize o 
Spectra Geospatial Survey Pro no seu coletor de dados, uma 
interface prática permitirá habilitar ou desabilitar 
rapidamente a proteção antirroubo (consulte Usando as 
proteções contra acionamento e antirroubo no Survey Pro na 
página 74).
Caso você esteja utilizando outro software de campo, entre 
em contato com o suporte técnico para obter mais 
informações.

Como o receptor funciona com o sistema antirroubo 
ligado
Com a proteção antirroubo ligada, e enquanto nenhum furto é 
detectado, o receptor funciona normalmente.

A princípio, o que a proteção antirroubo faz
Quando a proteção antirroubo é habilitada, a última posição 
válida computada pelo receptor é salva na memória. Esta 
posição é salva como a posição antirroubo.
NOTA: Você não poderá habilitar a proteção antirroubo até que 
o receptor possa computar uma solução de posição no modo 
autônomo para a sua localização, e os meios de comunicação 
(modem, Wi-Fi) estejam operacionais para enviar um alerta 
em caso de roubo.
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Quais eventos acionarão o alarme de roubo?
A partir do momento em que a proteção antirroubo é ativada 
(e uma posição antirroubo tenha sido salva no receptor), um 
evento de roubo e um alerta serão emitidos:
• Se, inesperadamente, o receptor não tenha conseguido 

enviar uma posição válida por 20 segundos.
• A qualquer momento em que o receptor protegido 

compute uma posição válida que esteja mais de 100 metros 
distante da posição antirroubo..

O que acontece quando um roubo é identificado?
O receptor protegido irá mudar para o “modo roubo”:
• A campainha emitirá regularmente um alarme sonoro 

sucessiva e indefinidamente.
• O monitor frontal exibirá a seguinte mensagem: ALARME 

ANTIRROUBO”.
• Todas as mensagens de saída serão interrompidas (o 

receptor protegido não irá mais gerar e transmitir correções 
nem outras mensagens de dados brutos ou NMEA).

• Caso o modem GSM interno esteja sendo usado, uma 
mensagem de texto (SMS) e/ou um e-mail serão enviados a 
cada 1 minuto para, respectivamente, o(s) número(s) de 
telefone e/ou destinatário(s) de e-mail que você indicou ao 
programar a proteção antirroubo. Tanto a mensagem de 
texto quanto o e-mail irão conter a última posição 
computada da base para ajudar você a rastrear o ladrão.

• Os três botões frontais do painel do receptor protegido 
ficarão inativos, o que significa que ninguém conseguirá:
– Desligar o receptor
– Fazer o reset do receptor
– Atualizar o receptor

E se o ladrão remover as baterias?
Se o ladrão remover as baterias antes de fugir com o receptor, 
tenha certeza de que ele será encontrado o mais rápido 
possível. Da próxima vez em que o receptor for ligado, e 
porque a proteção ainda estará ativa, o alarme de roubo será 
ativado assim que uma posição válida for computada e 
verificada a mais de 100 metros da posição antirroubo 
memorizada ou caso nenhuma posição válida seja enviada por 
20 segundos.
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Não haverá nenhuma possibilidade de o ladrão sair deste 
modo. Assim, o receptor se manterá completamente 
inutilizável (mesmo que o cartão SIM tenha sido removido para 
usar um link de rádio no lugar, por exemplo). No entanto, o 
alerta de roubo só será emitido se o canal de comunicação 
(celular modem, Wi-Fi) tenha sido deixado operacional.

Desabilitando a proteção antirroubo antes de desligar o 
receptor
Caso a sua base esteja todos os dias no mesmo local e você 
queria manter a proteção ativa durante todo o tempo, o 
dispositivo antirroubo pode ser deixado ativado entre as 
sessões de trabalho. Isso não causará nenhum alarme 
antirroubo falso.
Caso a base seja movida para um local diferente todos os dias, 
recomendamos que você desative a proteção antirroubo 
antes de desligar o receptor. Se você não fizer isso, ao iniciar 
uma operação no novo local, o alarme antirroubo será 
acionado, exigindo que você insira a senha antirroubo no 
coletor de dados para remover a proteção e interromper o 
alarme, o que pode ser desagradável e fazer com que você 
perca tempo.
Como medida de proteção, uma mensagem de confirmação de 
desligamento será exibida caso você tente desligar o receptor 
com a proteção antirroubo ativa (consulte a tela na coluna da 
esquerda). Confirme o desligamento pressionando o botão de 
gravação (senão, pressione o botão de rolagem para rejeitar a 
solicitação, para que você possa desabilitar a proteção 
antirroubo, usando o software de campo, antes de desligar o 
receptor).

Perdeu a sua senha antirroubo?
Caso você tenha perdido a sua senha, não será possível 
remover a proteção antirroubo. Será necessário ligar para o 
Suporte Técnico, que fornecerá uma nova senha para que 
você desative a proteção.
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O alarme antirroubo faz parte da lista de alarmes de nível 1
O alarme antirroubo é considerado como um alerta de nível 1 
(consulte Alertas na página 119). Dessa forma, ele é submetido 
às mesmas regras de outros alertas de nível 1 quando se trata 
do envio de notificações por e-mail ou SMS.
No entanto, no Survey Pro, você pode configurar o receptor 
para enviar notificações por e-mails ou SMS apenas para o 
alerta antirroubo.

Proteção contra
acionamento

Objetivo
O SP85 conta com uma proteção contra o uso ilegal. Quando 
esta proteção estiver ativa, somente operadores autorizados 
poderão utilizar o receptor após digitar a senha.

Habilitando/Desabilitando a proteção contra 
acionamento.
Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada a partir do 
coletor de dados que estiver controlando o receptor. Se você 
usar o software Spectra Geospatial Survey Pro no seu coletor 
de dados, uma interface prática permitirá habilitar ou 
desabilitar rapidamente a proteção contra acionamento 
(consulte Usando as proteções contra acionamento e 
antirroubo no Survey Pro na página 74).
Caso você esteja utilizando outro software de campo, entre 
em contato com o suporte técnico para obter mais 
informações.

Como o SP85 funciona com a proteção contra 
acionamento ativa
O receptor opera com o mínimo de funcionalidade enquanto a 
senha não tiver sido digitada no teclado do coletor de dados. 
Ele funcionará normalmente assim que a senha tiver sido 
solicitada.
Lembre-se de que a senha precisa ser digitada após cada 
sequência de acionamento (e não somente uma vez) e 
enquanto a proteção estiver ativa.
Quando você digitar a senha para desbloquear o receptor, 
pode ser que você também deseje desativar a proteção contra 
acionamento (neste caso, a senha não será solicitada na 
próxima vez em que você ligar o receptor).
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Diferença entre as proteções contra acionamento e 
antirroubo
A diferença é que a proteção contra acionamento impede que 
o receptor seja usado de forma ilegal, enquanto que a 
proteção antirroubo é usada para detectar um possível roubo 
quando o receptor estiver funcionando na base sem ninguém 
por perto.

Recursos compartilhados
As proteções contra acionamento e antirroubo compartilham 
a mesma senha. Se você mudar a senha para a proteção 
antirroubo, a senha contra acionamento também será mudada 
(e vice-versa).

As proteções contra acionamento e antirroubo podem 
estar ativas ao mesmo tempo?
Sim. Não há nenhuma contradição nisso, pois elas se 
complementam. Se a proteção contra acionamento estiver 
ativa e o alarme antirroubo for acionado, você terá que digitar 
a senha duas vezes (desde que você tenha recuperado o 
receptor roubado): A primeira vez irá desativar o alarme 
antirroubo, enquanto a segunda o tornará o usuário legal do 
receptor.

Usando as
proteções contra

acionamento e
antirroubo no

Survey Pro

• Acione o SP85. Aguarde até que a sequência de 
acionamento se encerre.

• No coletor de dados, inicie o Survey Pro e abra um trabalho.
• Selecione Alternar para o GNSS para selecionar o modo 

GNSS.
• Conecte o Survey Pro ao seu SP85 via Bluetooth.
• Crie um perfil de receptor para o seu SP85.
• Volte para Gerenciar instrumentos e selecione o perfil de 

receptor que você acabou de criar.

• Toque em .
• . Primeiro selecione a aba Alertas e depois a aba Antirroubo. 

Estas duas abas contêm toda as informações que você 
precisa para configurar as proteções contra acionamento 
e antirroubo. Elas estão descritas abaixo.
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Aba Alertas

– [1] Lista de contatos (endereços de e-mail, números de 
telefone) notificados por alertas, incluindo roubos, quando 
ocorrerem. Consulte Gerenciando contatos e notificações 
na página 77

– [2] Alertas: Selecione quais alertas serão notificados aos 
contatos registrados.

– [3] Ajustes de envio de e-mails: Este botão permite a você 
configurar a sua conta de e-mail (ex.: a conta do 
destinatário de e-mail incluso).
Você precisa fornecer ao Survey Pro o nome do servidor 
SMTP, o número da porta SMTP (padrão: 25), o nome do 
usuário e a senha para envios de e-mail e o endereço de e-
mail do destinatário (padrão: noreply@SP85.com).

– [4]: Ponto de exclamação exibido nesta coluna para todos 
os contatos definidos para receber as mensagens de 
alerta.

– [5]: Cadeado exibido nesta coluna para todos os contatos 
definidos para receber as mensagens antirroubo.

Ajustes de alerta de campo Notificações

Desligado Nenhum

Padrão Apenas para alertas de nível 1

Cheio Para alertas de nível 1 e 2

[1] [4]
[5]

[2] [3]
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Aba Antirroubo

• [6] Alterar senha: Clique neste botão para inserir e 
confirmar a senha que permitirá ao operador de campo 
desabilitar as proteções contra acionamento e antirroubo 
(consulte Proteção contra acionamento na página 73).
NOTA: Você não poderá mudar a senha enquanto a 
proteção antirroubo estiver ativa.

• [7] Habilitar (antirroubo): Este botão permite habilitar a 
função Antirroubo diretamente desta tela (como você faria 
a partir da Pesquisa > Antirroubo).
Antes de ativar o dispositivo antirroubo, consulte na tela a 
senha que está ativa. Isto é para garantir que você vai se 
lembrar dela (você terá que desabilitar a proteção 
antirroubo). Depois que o dispositivo antirroubo tiver sido 
ativado, o botão Habilitar se transformará em Desabilitar.

• [8] Comando para habilitar o dispositivo antirroubo: Quando 
esta caixa tiver sido marcada, os usuários terão que 
acionar o dispositivo antirroubo para configurar uma base 
ou iniciar uma sessão independente, estática e de pós-
processamento.
Ao manter esta caixa desmarcada, os usuários não 
precisarão tomar nenhuma ação.
Os usuários poderão habilitar ou desabilitar a proteção 
antirroubo a qualquer momento por meio da opção Análise 
topográfica > Antirroubo.

• [9] Testar: Se tocar neste botão, o monitor frontal do 
receptor exibirá a mensagem “ALARME ANTIRROUBO” por 
cerca de 10 segundos. As notificações serão enviadas por 
e-mail ou mensagens de texto SMS para os contatos 

[7] [9]

[6]

[8]

[10]
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registrados. Este teste é útil para garantir que não haja 
erros nos endereços de e-mail e números de telefone 
inseridos.

• [10] Habilitar (Proteção contra acionamento): Este botão 
permite habilitar a proteção contra acionamento. Para 
mais informações, consulte Proteção contra acionamento 
na página 73.
Antes de habilitar a proteção contra acionamento, 
consulte na tela a senha que está ativa. Isto é para garantir 
que você vai se lembrar dela (você precisará dela para usar 
o receptor da próxima vez em que ligá-lo). Depois que o 
dispositivo contra acionamento tiver sido ativado, o botão 
Habilitar se transformará em Desabilitar.

Gerenciando contatos e notificações
Esta área na aba Alertas permite a você definir quais contatos 
devem ser informados, por meio de qual recurso de mídia e 
qual tipo de notificação eles devem receber.
• Toque em Adicionar contato.

Para cada novo contato adicionado, você precisa definir:
– O meio de comunicação usado para esse contato (e-

mail ou telefone)
– O endereço de e-mail ou o número de telefone do 

contato
– Enviar mensagens de alerta: Marque esta caixa se o 

contato deve receber mensagens de alerta. Do 
contrário, mantenha-a limpa.

– Enviar mensagens antirroubo: Marque esta caixa se o 
contato deve receber mensagens antirroubo. Do 
contrário, mantenha-a limpa.

• Toque  para salvar o novo contato.
• Crie quantos contatos forem necessários por meio do 

mesmo procedimento.

• Toque em  novamente quando tiver terminado com a 
lista de contatos.

Habilitando/Desabilitando a proteção antirroubo
Depois de ter feito as configurações na aba Alertas, acesse a 
aba Antirroubo para atender as suas exigências, vá ao menu 
Análise topográfica e selecione uma das funções a seguir:
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• Antirroubo: Esta função exibe o status atual da proteção 
antirroubo (Ativado, Desativado ou Alarme ativado). Ela 
pode ser usada para habilitar ou desabilitar a proteção a 
qualquer momento.
Você precisa inserir a senha definida anteriormente na aba 
Antirroubo para conseguir desabilitar a proteção 
antirroubo. Caso o alarme tenha sido acionado, você só 
conseguirá desabilitar a proteção antirroubo.

• Iniciar uma análise topográfica: Quando você usa esta 
função para configurar uma base RTK, e considerando que 
a caixa Aviso para ativar o antirroubo tenha sido marcada 
(consulte Aba Antirroubo na página 76), a proteção estará 
automaticamente ativa. (Uma mensagem irá alertá-lo de 
que a proteção foi ativada e você receberá informações 
sobre como desabilitá-la.)
Depois disso, a proteção será desabilitada 
automaticamente quando você usar a função Terminar 
Pesquisa.

• Iniciar gravação: Quando você usa esta função para iniciar 
a gravação de dados estática, e considerando que a caixa 
Aviso para ativar o antirroubo tenha sido marcada (consulte 
Aba Antirroubo na página 76), a proteção estará 
automaticamente ativa. (Uma mensagem irá alertá-lo de 
que a proteção foi ativada e você receberá informações 
sobre como desabilitá-la.)
Depois disso, a proteção será desativada 
automaticamente quando você usar a função Parar 
Gravando.
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Comunicando-se com o SP85 usando um telefone celular

Introdução O SP85 pode receber e processar mensagens de SMS 
especialmente formatadas e responder de forma adequada. 
Essa funcionalidade dá a você flexibilidade extra para 
controlar e monitorar remotamente o seu SP85.
Normalmente, você usará essa funcionalidade se estiver 
operando o seu próprio sistema de base/rover e, estando a 
certa distância da base, queira se comunicar com ela para fins 
de monitoramento e controle remoto. O uso de mensagens de 
SMS, entretanto, não fica restrito às comunicações com a 
base. Você também pode usá-las para se comunicar com um 
rover.
A funcionalidade de SMS do SP85 pode ser:
• Desabilitado
• Configure para processar SMS vindos apenas de números 

de telefone registrados.
• Ou configure para processar SMS vindos de qualquer 

número de telefone.

Como padrão, o SP85 aceita SMS de qualquer número de 
telefone.
Qualquer comando enviado deve ter o seguinte formato:

(Os comandos podem ser digitados em letras maiúsculas ou minúsculas.)

Qualquer resposta enviada pelo SP85 remoto terá o seguinte 
formato:

Onde:
• <sp>: Caractere de espaço
• {...}: Definição do parâmetro que você deve digitar (e não o 

parâmetro em si).
• [...]: Parâmetro necessário somente para alguns comandos.
• Data expressa em dia/mês/ano e hora em horas:minutos:segundos.

Nome do comando[<sp>parâmetro_1][<sp>parâmetro_2]
[<sp> parâmetro _3][<sp> parâmetro _4]

SP85<sp>{Número de série do receptor}
HH:MM:SS

Nome do comando[<sp>parâmetro_1][<sp>parâmetro_2]
[<sp>parâmetro_3][<sp> parâmetro _4]:<sp>OK
[Parâmetros opcionais, de acordo com a necessidade]
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• Linha em caracteres em negrito: Comando SMS enviado ao SP85.
• Linha em caracteres normais Resposta de SMS do SP85.

Lista de comandos

Veja mais informações abaixo.

Nome do comando e sintaxe Função

ANH VERT x.xx
ANH INCLI y.yy

Define a altura da antena (medição vertical)
Define a altura da antena (medição de inclinação)

ANR OFF
ANR PC1
ANR ON
ANR SPT
ANR ARP

Define a fase central L1 como local de referência
Define a fase central L1 como local de referência
Define a marcação no solo como local de referên-
cia da antena
Define a marcação no solo como local de referên-
cia da antena
Define ARP como local de referência

ATH ON
ATH OFF {senha}

Ativa a função antirroubo
Desativa a função antirroubo

GETID Retorna as informações de identificação do SP85

GETMEM Retorna o status da memória

GETPOS Retorna a última posição computada

GETPOWER Retorna o status da energia

AJUDA
AJUDA {nome do comando}

Retorna a lista de comandos disponíveis
Retorna a sintaxe do comando especificado

MEM INT
MEM SD

Define a memória interna como a memória atual
Define o cartão SD externo como a memória atual

MODO BASE
MODO ROVER

Define o SP85 como um receptor de base
Define o SP85 como um receptor de rover

POS...
POS CUR

Fornece as coordenadas para servirem como po-
sição de referência
Define a última posição computada para servir 
como posição de referência

RADIO ON
RADIO CHN INT {canal}
RADIO CHN EXT {canal}
RADIO OFF

Liga o rádio
Define o número de canais no dispositivo interno 
de rádio
Define o número de canais no dispositivo externo 
de rádio
Desliga o rádio

REC ON
REC ON 0.5
REC OFF

Inicia a gravação de dados na taxa de gravação 
atual
A mesma função, mas você escolhe a taxa de 
gravação
Interrompe a gravação de dados

SEND LOG n ...@... Pede para o SP85 enviar por e-mail os seus últi-
mos “n” registros de gravação para o endereço 
especificado

SEND PAR ...@... Pede para o SP85 enviar por e-mail os parâme-
tros operacionais para o endereço especificado
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ANH: Definindo a
altura da antena

Envie este SMS para mudar a altura da antena do receptor. 
Você também pode enviar uma medição vertical ou de 
inclinação (ambas em metros) da altura da antena.
Sintaxe de comando:

ANH<sp>VERT<sp>{medição vertical}
ou
ANH<sp>SLANT<sp>{medição de inclinação}

Exemplo 1: Enviando a medição da altura vertical
ANH VERT 2.124
SP85 5345900003
11:02:14

ANH VERT 2.124 m: OK

Exemplo 2: Enviando a medição da altura de inclinação
ANH SLANT 1.645
SP85 5345900003
11:02:14

ANH SLANT 1.645 m: OK

ANR: Definindo o
modo de redução

da antena

Envie este SMS para alterar o local que deve ter a posição 
computada pelo receptor.
Sintaxe de comando:
1) Posição computada para o local da fase central da antena L1

ANR<sp>OFF
ou
ANR<sp>PC1

2) Posição computada para o local da marca no solo:
ANR<sp>ON
ou
ANR<sp>SPT

3) Posição computada para o ponto de referência da antena 
(ARP):

ANR<sp>ARP

Exemplo:
ANR ON
SP85 5345900003
11:03:40

ANR ON: OK
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ATH: Definição
antirroubo

Envie este SMS para ativar ou ativar a função antirroubo. Por 
exemplo: a função antirroubo pode ser desabilitada 
remotamente apenas ao fim do dia de trabalho para permitir 
que outro operador, que não esteja trabalhando com o coletor 
de dados, possa assumir a base sem causar a ativação do 
alarme.
Sintaxe de comando:
1) Ativando a função antirroubo (saiba a senha antes de enviar 
este SMS):

ATH<sp>ON

2) Desabilitando a função antirroubo
ATH<sp>OFF<sp>{senha}

Exemplo:
ATH ON
SP85 5345900003
11:04:25

ATH ON: OK

GETID: Lendo as
informações de

identificação do
receptor

Envie este SMS para pedir ao receptor o seu número de série, 
a versão do firmware e a data de expiração da garantia. (O 
número de série do SP85 faz parte de quase todo SMS que o 
SP85 envia em resposta a um comando.)
Sintaxe de comando:

GETID

Exemplo:
GETID
SP85 5345900003
11:05:01

Versão: 2,00
Data da versão: 01/03/2015
Data de término: 26/11/2015
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GETMEM: Lendo o
status da memória

Envie este SMS para pedir ao receptor o status da memória 
usada atualmente.
Sintaxe de comando:

GETMEM

Exemplo:
GETMEM
SP85 5345900003
11:08:29

Memória atual: interno
Memória livre: 1,4 GB (99%)
Arquivos-G 3
Arquivos ATL 1
SD Card livre: 7,2 GB (99%)
Arquivos-G 2
Arquivos ATL 0

GETPOS: Lendo a
posição

computada

Envie este SMS para pedir ao receptor a última posição 
computada.
Sintaxe de comando:

GETPOS

Exemplo:
GETPOS
SP85 5345900003
11:11:17

47 17’12.12345”N
001 30’14.54321”O
+75,254 m (SPT)
Tipo: FIXA
Mode: ROVER
Idade: 1 s
Satélites: 22
Altura da antena: 2.000 m (vert)
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GETPOWER:
Lendo o status de

energia do
receptor

Envie este SMS para pedir ao receptor o status atual do seu 
fornecimento de energia.
Sintaxe de comando:

GETPOWER

Exemplo 1:
GETPOWER
SP85 5345900003
11:13:47

Fonte: bateria da esquerda
bateria da esquerda: 80% (7,3V)
Bateria da direita:
Energia externa:

Exemplo 2:
GETPOWER
SP85 5345900003
11:14:04

Fonte: energia externa
bateria da esquerda: 80% (7,3V)
Bateria da direita: 100% (7,4 V)
Energia externa: 12,2 V

AJUDA: Lendo a
lista de comandos

1. Envie este SMS se você quiser ser lembrado de todos os 
possíveis comandos usados para controlar/monitorar um 
receptor por SMS.
Sintaxe de comando e resposta do SP85:

AJUDA

ANH
ANR
ATH
GETID
GETMEM
GETPOS
GETPOWER
MEM
MODO
POS
RÁDIO
REC
ENVIAR
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2. O receptor pode retornar a sintaxe de cada um dos 
comandos acima quando é enviado o seguinte SMS:

HELP<sp>nome_do_comando
{Informações da sintaxe de comando retornadas}
+ Explicação do comando simplificada

Exemplo:
HELP MEM
MEM <INT/SD>
Ajusta a memória de gravação

MEM: Definições
da memória atual

Envie este SMS para alterar a memória usada pelo receptor. 
Pode ser a memória interna ou um cartão SD externo 
conectado ao receptor.
Sintaxe de comando:

MEM<sp>INT
ou
MEM<sp>SD

Exemplo 1: Escolhendo a memória interna
MEM INT
SP85 5345900003
11:05:09

MEM INT: OK

Exemplo 2: Escolhendo o cartão SD externo:
MEM SD
SP85 5345900003
11:05:18

MEM SD: OK
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MODE: Ajustando
o modo receptor

Envie este SMS para alterar o modo de operação do receptor: 
Rover ou Base.
Sintaxe de comando:

MODE<sp>BASE
ou
MODE<sp>ROVER

Exemplo 1: Selecionando o modo base
MODO BASE
SP85 5345900003
11:12:25

MODO BASE: OK

Exemplo 2: Selecionando o modo rover
MODO ROVER
SP85 5345900003
11:12:45

MODO ROVER: OK

POS: Ajustando a
posição de
referência

Envie este SMS para alterar a posição de referência do 
receptor. Você pode optar por enviar as coordenadas dessa 
posição ou pedir ao receptor para usar a última posição 
computada (e depois manter a posição de referência para 
esse valor).
Sintaxe de comando:

POS<sp>{Atributo}<sp>{Latitude}<sp>{Longitude}<sp>{Altura}
ou
POS<sp>CUR

Parâmetro Descrição Alcance

Atributo Atributo da posição:
• PC1: Posição anexada à fase central L1 

(padrão)
• ARP: Posição anexada à ARP (posição 

de referência da antena)
• SPT: Posição anexada à marca no solo 

(ponto medido)

PC1, ARP, SPT

Latitude Latitude em graus, minutos, segundos e fra-
ções de segundo (até 5 casas decimais) 
(ddmmss.sssss)

0 até ±90

Longitude Longitude em graus, minutos, segundos e 
frações de segundo (até 5 casas decimais) 
(ddmmss.sssss)

0 até ±180

Altura Altura em metros 0 até ±9999,9999
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Exemplo 1:Enviando as coordenadas da posição de referência
POS PC1 471756.29054 -13032.58254 88.225
SP85 5345900003
11:20:25

DEFINIR A POSIÇÃO DA BASE: OK
Tipo: PC1
Latitude: 47 17’56.29054”N
Longitude: 001 30’32.58254”O
Altura: +88,225 m

Exemplo 2: Pedindo ao receptor para usar a última posição 
computada como posição de referência

POS CUR
SP85 5345900003
11:21:15

AJUSTAR A POSIÇÃO DA BASE: OK
Tipo: PC1
Latitude: 47 17’56.29054”N
Longitude: 001 30’32.58254”O
Altura: +88,225 m

RÁDIO: Ajustando
o rádio

Envie este SMS para controlar o rádio anexado ao SP85.
Sintaxe de comando:
1) Ligando o rádio interno:

RADIO<sp>ON

2) Ajustando o canal do rádio depois de ligá-lo:
RADIO<sp>CHN<sp>{radio_interno_ou_externo}<sp>{canal_do_rádio}

3) Desligando o rádio interno:
RADIO<sp>OFF

Exemplo 1: Ligando o rádio
RADIO ON
SP85 5345900003
11:18:05

RADIO ON: OK
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Exemplo 2: Ajustando o rádio interno para usar o canal 2:
RADIO CHN INT 2
SP85 5345900003
11:13:05

RADIO CHN INT 2: OK
Canal: 2
Frequência RX: 444,0000 MHz
Frequência TX: 445,0000 MHz

NOTA: A resposta do SP85 também informa as duas frequências 
correspondentes à escolha de um determinado canal.
Exemplo 3: Desligando o rádio:

RADIO OFF
SP85 5345900003
11:27:16

RADIO OFF: OK

REC: Ajustando o
modo de gravação

Envie este SMS para controlar a gravação de dados brutos em 
um SP85 remoto.
Sintaxe de comando:
1) Iniciando a gravação de dados brutos na memória interna, na 
taxa de gravação selecionada atualmente:

REC<sp>ON

2) Iniciando a gravação de dados brutos na memória interna, 
na taxa de gravação especificada:

REC<sp>ON<sp>{taxa_de_gravação}

3) Encerrando a gravação de dados brutos:
REC<sp>OFF

Exemplo 1: Iniciando a gravação de dados brutos a 0,1 
segundo:

REC ON 0,1
SP85 5345900003
11:32:04

REC ON 0,10: OK

Exemplo 2: Encerrando a gravação de dados brutos:
REC OFF
SP85 5345900003
11:35:19

REC OFF: OK
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SEND LOG:
Enviando os
arquivos de

gravação por e-
mail

Envie este SMS para pedir ao SP85 para enviar por e-mail seus 
últimos arquivos de gravação para o endereço especificado.
Sintaxe de comando:

SEND<sp>LOG<sp>{últimos_x_arquivos_de_gravação 
}<sp>{endereço_de_e-mail }

Exemplo: Enviando por e-mail os últimos 4 arquivos de 
gravação para o endereço especificado:

SEND LOG 4 rxg217@mmwerx.com
SP85 5345900003
11:40:11

SEND LOG 4 rxg217@mmwerx.com: OK
4 arquivos de gravação enviados

SEND PAR:
Enviando por e-

mail os parâmetros
do receptor

SEnvie este SMS para pedir ao SP85 remoto para mandar por 
e-mail todos os seus parâmetros operacionais ao endereço 
especificado.
Comando de sintaxe SMS:

SEND<sp>PAR<sp>{endereço_de_e-mail}

Exemplo: Enviando por e-mail todos os parâmetros 
operacionais do SP85 ao endereço especificado:

SEND PAR rxg217@mmwerx.com
SP85 5345900003
11:42:51

SEND PAR rxg217@mmwerx.com: OK
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Usando o tiltímetro eletrônico embutido do SP85

Benefícios Ao usar o nível do mastro para posicionar a fase central da 
antena exatamente sobre o ponto medido antes de gravar a 
sua posição, você precisa manter um olho no nível do mastro 
e o outro na tela do coletor de dados, fazendo o possível para 
manter o mastro na vertical no momento preciso em que a 
posição do ponto está sendo gravada. Esta é uma fase crítica.
Com o tiltímetro embutido do SP85, a informação do nível é 
encaminhada diretamente ao software de campo e você não 
precisa desviar o olhar da tela do coletor de dados durante o 
procedimento:
• Primeiro, mantenha o mastro na vertical, seguindo as 

instruções do nível eletrônico exibidas na tela do coletor de 
dados.

• Depois, ainda olhando para a tela do coletor de dados e de 
olho no nível eletrônico, você pode confortavelmente 
gravar a posição do ponto enquanto mantém o mastro na 
vertical.

Ajuste do rover
Manter o mastro na vertical lendo as informações do nível 
eletrônico exibidas na tela do coletor de dados será mais 
intuitivo se você ajustar o rover da seguinte forma:
• Primeiro, posicione o SP85 no topo do mastro.
• Depois, coloque o coletor de dados no mastro, garantindo 

que a orientação do seu eixo longitudinal esteja 
perpendicular ao painel frontal do SP85(ver imagem).

Calibrando o
tiltímetro

Métodos de calibração
Use um dos dois métodos abaixo para calibrar o tiltímetro:
• Método autonulo (Método estável). Este é o método mais 

simples:
– Posicione o SP85 no topo de um tripé nivelado com 

precisão ou em um mastro de extensão e ligue-o.
NOTA: A precisão da bolha eletrônica depende da 
precisão da bolha física usada para calibrá-la. Assim, é 
importante que a bolha física esteja calibrada 
adequadamente.
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– Faça a calibração (isso pode ser feito a partir do próprio 
receptor ou do software de campo usado). Deixe que o 
sistema conclua a calibração sozinho.
(O SP85 não precisa ser girado sobre o próprio eixo.)

• Método de rotação (“Método do sulco em forma de V”). Você 
precisa sustentar e girar o mastro de alcance do SP85 
contra um sulco em forma de V na parede, a uma certa 
altura acima do solo (quanto maior, melhor; veja o 
diagrama).
– Para controlar melhor o movimento de rotação, evite 

superfícies escorregadias.
– O mastro de alcance não precisa estar estritamente na 

vertical. Um ângulo de inclinação de ±5°, no máximo, é 
tolerado ao longo de procedimento de calibração.

– Após ligar o SP85 e iniciar a calibração (no receptor ou 
no software de campo), comece a girar o mastro em seu 
próprio eixo, devagar e regularmente, mantendo-o 
presa ao sulco em forma de V (rode em sentido horário 
ou anti-horário, mas sempre na mesma direção).

– Mantenha o mastro girando para cobrir um ângulo entre 
360° e 540° (entre um e um giro e meio) nos próximos 30 
segundos.
Se a calibração for bem sucedida, o receptor apitará 
uma vez. Nesse momento, você pode parar de girar o 
receptor em volta do seu próprio mastro. Ele apitará 
duas vezes se a calibração falhar, para que você retome 
o procedimento. Geralmente, a calibração falha quando 
a rotação é instável, muito lenta ou muito rápida.

Com que frequência eu preciso calibrar o tiltímetro embutido? 
O tiltímetro do SP85 deve ser calibrado a cada 30 dias ou com 
mais frequência, caso uma mensagem emitida pelo SP85 peça 
a você para fazer isso. Você pode recalibrar o tiltímetro 
sempre que quiser.
NOTA: O tiltímetro eletrônico é influenciado pela temperatura 
do receptor. A calibração é afetada caso a temperatura atual 
dentro do receptor tenha uma diferença maior do que 30º C em 
relação à última vez em que a calibração foi feita. Isso faz com 
que você precise recalibrar o tiltímetro eletrônico. Ao fazer 
isso, o mastro onde está o receptor GNSS deve estar o mais 
vertical e estável possível. Assim, é melhor usar pelo menos 
um bipé para manter a estabilidade do mastro.

±5° máx.

(Visão de cima)
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Além disso, um mastro torto irá afetar a inclinação medida. Se 
você calibrar o tiltímetro eletrônico usando um mastro torto e 
depois trocar de mastro, a precisão dos pontos será afetada. 
Se você fizer a calibração usando um mastro reto e depois 
usar um mastro torto, o receptor não ficará nivelado, mesmo 
que a bolha eletrônica diga que ele está, afetando novamente 
a precisão dos pontos medidos.

Calibrando o tiltímetro no Modo Autônomo
O tiltímetro pode ser calibrado diretamente a partir da tela 
frontal do SP85.

• Pressione  repetidamente até que a tela do nível 
eletrônico seja exibida.

• Depois, pressione  para entrar no modo de calibração. 
Siga as instruções do fluxograma abaixo para fazer a 
calibração de acordo com um dos dois métodos possíveis.
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Calibrando o tiltímetro com o Survey Pro
Acesse a função do nível eletrônico por meio do recurso Quick 
Pick (ex.: a partir da estrela amarela localizada na barra de 
comando do Survey Pro). Você só precisa fazer isso uma vez:
• Clique em Quick Pick na barra de comando e selecione a 

opção Editor Quick Pick no fim da lista.
• Selecione Extras no campo Itens do menu.
• Selecione Bolha do nível eletrônico na lista logo abaixo.
• Toque no botão Adicionar-->. A função Bolha do nível 

eletrônico é adicionada ao final da lista Quick Pick. Ela 
agora pode ser acessada diretamente a partir dessa lista.

Configure o Survey Pro para operar com o seu SP85 usando o 
perfil desejado do receptor e depois inicie a calibração:
• Ative a Bolha do nível eletrônico por meio da opção Quick 

Pick
• Toque em Calibrar. A tela Calibragem será aberta.

Na parte de cima da tela, aparece o tempo restante até que 
a calibração seja retomada.
Na parte de baixo da tela, escolha o tempo permitido entre 
as duas calibrações (entre 1 e 30 dias)

• Escolha o método de calibração (Autonulo ou Girar)
• Toque em Iniciar e siga as instruções. Quando a calibração 

estiver encerrada, a mensagem “Calibração concluída.” é 
exibida.

• Toque em OK, feche a janela da Calibração e depois a janela 
da Bolha do nível eletrônico.
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Usando o nível
eletrônico no

Survey Pro

O nível eletrônico é sempre exibido nas telas de gravação de 
pontos.

Se a caixa da Bolha do nível eletrônicotiver sido ativada na aba 
Modo de mediçãopara um determinado tipo de ponto (Dados, 
Topo, Verificação, etc.), o Survey Pro irá verificar se o receptor 
está nivelado antes de gravar esse tipo de ponto. Caso 
contrário, você não poderá gravar o ponto.
Se a caixa da Bolha do nível eletrônicoestiver desmarcada, 
você verá o nível eletrônico na tela, mas o Survey Pro não o 
impedirá de gravar o ponto caso o receptor não esteja 
nivelado.

LEMBRE-SE: Para abrir a aba Modo de medição, toque em  
na parte de cima da tela de gravação.
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Utilizando a opção do Kit UHF

O Kit UHF SP85 é uma opção que você pode utilizar para 
implementar um sistema base/rover com rádio e RTK 
independente (consulte a seção Acessórios opcionais na 
página 13 para mais detalhes sobre todos os itens fornecidos 
neste kit).
NOTA: A opção Kit UHF não está disponível no Japão.
Com esta configuração, você tem controle total da sua base, 
definindo onde e quando instalá-la e operá-la.
Você vai precisar de dois kits SP85 UHF para implementar um 
sistema base/rover com rádio e RTK. Um kit será instalado do 
lado da base e o outro do lado do rover.
Você também vai precisar de duas antenas-chicote UHF, uma 
na base e uma no rover. As antenas UHF podem ser adquiridas 
separadamente ou como parte dos kits de acessórios 
específicos que você vai precisar caso queira instalar a antena 
UHF da base em um mastro separado. Consulte Outros 
acessórios opcionais na página 14 para maiores detalhes.
É necessário configurar os módulos do rádio antes de utilizá-
los. Este procedimento é apresentado na seção Configurando 
o módulo UHF na página 97.

Fonte de energia interna x externa para uma base utilizando 
um transmissor de rádio UHF.: Este ponto já foi discutido na 
apresentação das configurações possíveis da base. Consulte 
o Fonte de energia interna x externa na página 52.
Quando um rádio for usado na base, há mais energia 
necessária do que em qualquer outra configuração de base. 
Neste caso, recomenda-se o uso de uma fonte externa de 
energia (uma bateria de 12 V), especialmente se a base não for 
operada por ninguém ao longo do dia.
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Instalando o
módulo UHF no

receptor

• Desligue o SP85 e vire-o ao contrário.
• Utilize a chave de fenda Torx em forma de L que veio no 

SP85 Kit UHF para soltar e remover os quatro parafusos 
que ([1]) fixam a rosca de 5/8” do prato de inserção.

• Introduza o dedo no espaço da rosca de 5/8” ([2]) e puxe 
com cuidado o prato para fora do receptor. Certifique-se 
de liberar o cabo da fita preso ao prato sem danificá-lo 
([3]).

• Guarde o prato de inserção em um lugar seguro, pois ele 
poderá ser utilizado novamente mais adiante.

• Consulte as instruções impressas na etiqueta localizada no 
fundo do nicho.

• Conecte a extremidade do cabo de fita (um conector chato 
de 12”) ao módulo UHF ([4]) conforme explicado na etiqueta 
(ponto 1).

• Insira o módulo UHF no nicho ([5]) conforme explicado na 
etiqueta (ponto 2).

• Utilize os quatro parafusos e a chave de fenda Torx para 
fixar o módulo UHF no receptor. Aperte os parafusos para 
impedir a entrada de umidade (torquímetro: 3 Nm).

NOTA: A inserção do módulo UHF modifica ligeiramente o ARP/
PRA (Ponto de Referência da Antena) da antena GNSS, 
reduzindo assim o deslocamento da fase central da antena em 
2mm (consulte o diagrama abaixo).

Considere que o receptor irá automaticamente aplicar esse 
delta após a instalação do módulo UHF, atribuindo um nome de 
antena diferente para o SP85. Na verdade, existem dois nomes 
distintos de antena para o &Product_Name;. Um deles 
descreve os parâmetros da antena quando nenhum módulo 
UHF é usado (nome da antena com o sufixo “-1”). O outro, 
quando o módulo UHF é usado (sufixo “-2”).
Durante o pós-processamento dos SP85 arquivos de dados 
brutos (arquivos G), o SPSO (software Spectra Geospatial 

[3]

[1]

[2]

[4]

[5]

L1  82.6 mm
L2  75.6 mm
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Survey Office) reconhecerá automaticamente a presença ou 
não do módulo UHF durante a coleta dos dados, analisando o 
nome da antena mencionado nos arquivos G.

Configurando o
módulo UHF

• Utilize o cabo nº 59044-10-SPN do Kit de força do SP85 
Office Power para conectar o receptor ao computador (veja 
o diagrama abaixo).

*: Todos esses itens fazem parte do Kit de força do Office Power nº 94336 
(opcional).
Utilize o cabo adaptador RS232-USB caso o seu computador tenha 
entradas USB (e nenhum conector DB9).

NOTA: O cabo nº 59044-10-SPN possui uma forma de “Y” que 
permite ligar o receptor a uma saída CA (por meio do bloco de 
força CA/CC) ao invés da bateria do receptor (veja também 
Carregando as baterias - Cenário 2 na página 67). Quando 
inserida na entrada CC do receptor, a fonte de energia 
externa possui prioridade sobre a bateria interna, o que 
significa que a bateria pode ser deixada dentro do receptor 
de forma segura (não terá a sua energia consumida).

• Pressione simultaneamente  +  para mudar o 
receptor para o Modo de serviço. Neste modo, o receptor 
dá acesso direto ao módulo UHF por meio da porta A do 
receptor.

• Rode o software Pacific Crest ADLCONF no computador e 
configure o rádio de acordo com os requerimentos. 
Consulte as instruções do ADLCONF para concluir esta 
etapa.

Cabo de força/dados *

SP85

Para o 
computador 
do escritório

(Se necessário, pode ser 
conectado a um 
bloco de força CA/CC 
por meio de um cabo 
adaptador SAE/Jack **)

RS232 - cabo 
adaptador
USB *

RS232
Porta serial A e 

entrada CC

Via USB    ou    DB9
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Concluindo a
configuração do

rádio do rover

Assim que o módulo UHF tiver sido fixado ao receptor 
(consulte o Instalando o módulo UHF no receptor na página 96) 
e configurado adequadamente, faça o seguinte:
• Fixe a antena-chicote UHF no conector coaxial do módulo 

UHF ([6]). Assim, a antena ficará orientada verticalmente e 
de ponta cabeça quando for utilizada.
NOTA: Ao ser posicionada na vertical, a antena UHF 
funcionará normalmente, como se estivesse orientada da 
outra maneira.

• Pegue a extremidade do mastro de fibra de vidro fornecido 
no kit SP85 UHF. Insira primeiro a sua extremidade com 
uma rosca especial (não a de 5/8”) em volta da antena UHF 
([7]).
CUIDADO – Esta rosca especial possui um diâmetro menor 
se comparada à de 5/8” padrão. Por essa razão, tome 
cuidado quando começar a apertar a haste no módulo UHF. 
Certifique-se de que a haste se encaixe corretamente na 
rosca do módulo UHF.

• Aparafuse a extremidade da haste na rosca do módulo 
UHF. Ao fazer isso, gire a haste, não o receptor.

• O conjunto do receptor + haste pode agora ser montado na 
extremidade da outra parte do mastro (na parte inferior da 
haste).

• Conclua a configuração do seu SP85 + rover do rádio UHF 
anexando o coletor de dados ao mastro. Agora você está 
pronto para realizar uma análise topográfica.

[6]

[7]
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Concluindo uma
configuração de

rádio de base com
uma antena

externa UHF

São possíveis dois tipos de configurações de base com uma 
antena externa UHF:
• A antena UHF pode ser instalada na posição vertical, no 

mesmo tripé do receptor da base.
Para esta configuração, você pode usar um dos dois kits de 
rádio PacCrest disponíveis (consulte o Outros acessórios 
opcionais na página 14; . Os dois kits são similares em 
termos do hardware fornecido para instalar a antena UHF).
Siga as instruções abaixo:
– Fixe o suporte em uma das duas pernas do tripé 

(consulte [8]).
– Se você quiser o alto nível de recepção do GNSS, 

mantenha a antena UHF abaixo do receptor GNSS 
fixando o contrapeso da antena diretamente no suporte 
(consulte [9]). (O contrapeso da antena faz parte do 
dispositivo e está localizado na extremidade do cabo 
coaxial fornecido).
Aparafuse o suporte da antena no contrapeso e 
posicione a antena UHF em cima dele (consulte [10]).

– Caso você prefira otimizar o alcance do rádio com esta 
configuração, eleve a antena UHF inserindo o mastro de 
duas peças fornecido entre o suporte e o contrapeso da 
antena (consulte [11]).

• A antena UHF pode ser instalada em um tripé separado, a 
alguma distância do receptor da base, mas ainda de acordo 
com a comprimento do cabo coaxial que você está 
utilizando. A antena UHF deve ser instalada no ponto mais 
alto possível.

[8]

[9]

[10]

[11]
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Do lado do receptor, após o módulo UHF ter sido fixado a ele e 
configurado adequadamente, realize o procedimento a seguir, 
independentemente da configuração da antena:
• Passe o conector macho do cabo adaptador coaxial (nº 

96845) através do orifício retangular da extensão do 
mastro (nº 95672) e leve-o até a sua extremidade superior 
(consulte [12]).

• Conecte-o à saída coaxial do módulo UHF.
• Aparafuse a extensão do mastro à rosca do módulo UHF 

(consulte [13]). Gire a extensão do mastro e não o receptor, 
tomando cuidado para não bloquear a extensão do cabo 
coaxial ao fazer isso.

• Fixe o conjunto da extensão do receptor/mastro ao tripé.
• Conecte a outra extremidade (o conector fêmea) da 

extensão do cabo coaxial ao cabo coaxial que sai da antena 
UHF.

• Configure a base no ponto de referência desejado.

Concluindo a
configuração do

rádio de base com
uma antena UHF

interna.

A antena UHF é conectada diretamente ao módulo UHF e fica 
escondida no mastro. O mastro é instalado sobre o tripé. Siga 
as mesmas instruções do rover (consulte o Concluindo a 
configuração do rádio do rover na página 98) para instalar a 
antena UHF interna. No entanto, desta vez você vai usar:
• Uma antena de quarto de onda (nº 67410-11 ou 67410-12, 

dependendo da frequência utilizada), ao invés de uma 
antena de meia onda. Esta antena menor está disponível 
como acessório opcional (consulte Outros acessórios 
opcionais na página 14).

• Extensão do mastro com orifício oblongo (do kit UHF). Você 
não precisa utilizar o cabo adaptador coaxial.

[12]

[13]
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Rodando a interface de servidor web do SP85

Introdução A interface de servidor web do SP85 é uma aplicação embutida 
que dá acesso remoto aos parâmetros operacionais do 
receptor. O servidor web é a ferramenta mais adequada para 
revisar ou modificar a configuração de um receptor.
Para acessar o servidor web, você precisa de um navegador de 
internet para rodar o controlador (coletor de dados, 
computador de campo, telefone celular, etc.).
Rodar o servidor web exige que uma conexão IP seja 
implementada entre o controlador e o SP85. Do lado do 
receptor, deve ser usada uma conexão Wi-Fi (o modem do 
receptor não pode ser usado aqui porque é quase impossível 
conectar um modem por meio de um endereço IP estático 
público).
O dispositivo Wi-Fi embutido pode ser usado em dois 
diferentes modos:
• Modo de Ponto de Acesso
• Modo Cliente

O meio mais fácil de rodar o servidor web é, sem dúvida, 
ajustar o dispositivo Wi-Fi no Modo de Ponto de Acesso. Este 
capítulo, no entanto, aborda os dois modos Wi-Fi possíveis por 
meio dos quais você pode acessar a interface de servidor web 
do SP85.
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Wi-fi no Modo de
Ponto de Acesso

Este é o jeito mais fácil de implementar a conexão IP.

• Ligue o dispositivo w-fi a partir da tela dedicada do SP85 
(consulte Tela de controle de energia do Wi-Fi na página 37). 
Depois disso, o dispositivo muda automaticamente para o 
Modo de Ponto de Acesso Wi-Fi

• Depois, digite o seguinte endereço IP no navegador:
192.168.130.1

Digite o login e a senha (padrão: “admin”, para o login, 
“número de série do receptor“ para a senha). 
Em sua primeira conexão à WebUI, a senha padrão deve ser 
alterada. Ao criar a nova senha, a força da senha é exibida. 
A nova senha deve ter, no mínimo, força de nível médio 
para ser aceita. 
Depois de fazer login, a interface do servidor web do SP85 
é aberta; a página inicial dela aparece no navegador. 
Há duas maneiras de redefinir a senha da WebUI para o 
padrão (número de série do receptor):
• realizar uma redefinição de fábrica (comando 

$PASHS,INI,8)
• realizar uma redefinição forçada (ligar + seta para 

esquerda + seta para direita)

Ao ativar a recuperação de senha por e-mail ou SMS, uma 
senha temporária é enviada. Quando ela é inserida, a 
WebUI solicita que a senha seja inserida.

Ponto de acesso 
Wi-Fi
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Wi-fi no Modo
Cliente

No entanto, se o dispositivo Wi-Fi do SP85 estiver sendo usado 
atualmente no Modo Cliente (ocupado, recebendo correções 
RTK, por exemplo), você ainda poderá usá-lo neste modo para 
rodar a interface de servidor web do SP85 (veja os três casos 
possíveis no diagrama abaixo).

• [1]: O telefone celular pode ser usado como um hotspot Wi-
Fi. Basta que o SP85 se conecte à rede Wi-Fi do celular. 
Após ser conectado a essa rede, o SP85 fornece o seu 
endereço IP na tela de Identificação do Receptor. Basta 
digitar esse endereço no navegador do celular para 
acessar a interface de servidor web do SP85.

• [2]: Tanto o celular quanto o SP85 estão próximos de uma 
rede Wi-Fi local. Quando o SP85 e o celular estiverem 
conectados à rede Wi-Fi, leia o endereço IP do SP85 na tela 
de Identificação do Receptor. No celular, rode o navegador 
e digite o endereço IP. A interface de servidor web do SP85 
será aberta.

• [3]: O caminho usado para a conexão IP é mais 
heterogêneo aqui (modem do lado do controlador, internet 
e Wi-Fi local do lado do receptor): Provavelmente, você 
precisará de um especialista para fazer essa conexão 
funcionar.

Redes Wi-Fi 
local

Redes Wi-Fi 
local

Hotspot 
Wi-Fi

[1] [2]

[3]

Internet

(Cliente Wi-Fi)

(Cliente Wi-Fi)

(Cliente Wi-Fi)
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Neste caso, o procedimento geral para rodar a interface de 
servidor web do SP85 é mostrado abaixo:
1. Use o seu software de campo (Survey Pro - veja a subseção 

abaixo para mais informações) para pesquisar e se 
conectar a uma rede Wi-Fi local (isso faz com que 
dispositivo Wi-Fi seja ativado no Modo Cliente).
Caso você esteja utilizando outro software de campo, entre 
em contato com o Suporte Técnico.

2. Use a tela frontal do SP85 para ligar o Wi-Fi. Depois que o 
dispositivo Wi-Fi foi ligado, dois cenários são possíveis:
– O SP85 tem o nome da rede Wi-Fi na memória e se 

conecta automaticamente a esse rede quando é ligado. 
Se essa rede estiver funcionando e dentro do alcance, o 
SP85 se conectará automaticamente a ela.

– O SP85 não tem nenhum nome de rede Wi-Fi na 
memória. Encontre uma rede Wi-Fi disponível e 
conecte o SP85 a ela antes de seguir à próxima etapa. 
Veja as duas subseções abaixo.

3. Selecione a tela de ID do receptor no monitor frontal e 
anote o endereço IP do receptor. Este endereço é 
fornecido pela rede Wi-Fi local e é exibido na tela de ID do 
receptor, na linha de baixo (consulte Identificação do 
receptor na página 30).

4. Se você estiver usando o tipo de ajuste [2], garanta que o 
controlador esteja conectado à mesma rede Wi-Fi do SP85.

5. No seu controlador, rode o navegador e digite o endereço 
IP que você vê no painel frontal do SP85. Digite o login e a 
senha (padrão: “admin”, para o login, “número de série do 
receptor“ para a senha). A interface de servidor web do 
SP85 será aberta: A página inicial dela aparece no 
navegador.
Para mais informações sobre a aplicação, abra a Ajuda on-
line dela.

Conectando a uma rede Wi-Fi usando o Survey Pro
• Crie um perfil de rede para o seu receptor.
• Vá em Gerenciar instrumentos e selecione o seu perfil de 

receptor.

• Toque no botão  correspondente a este perfil de 
receptor.
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• Abra a aba Modem.
• Selecione a opção Wi-fi interna na lista de rolagem Modem 

de dados. O Survey Pro lista as redes Wi-Fi locais 
detectadas. Você pode usar o botão Atualizar para atualizar 
a lista de redes disponíveis (ao tocar nesse botão, é feita 
uma nova busca por redes Wi-Fi). 

• Nesta lista, toque e mantenha pressionado o nome da rede 
Wi-Fi escolhida. Depois, selecione a opção Conectar no 
menu pop-up.

• Digite a senha da rede Wi-Fi e marque a opção Conectar a 
esta rede automaticamente quando ela estiver disponível.

• Toque em  e aguarde o receptor se conectar à rede Wi-
Fi.

• Toque em  e vá à etapa 2 do Procedimento Geral.
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Apêndice

Funcionalidade de
software Spectra

Geospatial Loader

Use o software Spectra Geospatial Loader para:
1. Atualizar o firmware do receptor
2. Instalar novas opções de firmware
3. Validar uma assinatura do CenterPoint RTX.
4. Confira a data de término da garantia do receptor GNSS.

Instalando o Spectra Geospatial Loader
Spectra Geospatial Loader pode ser baixado de:

https://spectrageospatial.com/sp85-gnss-receiver/
(Consulte a seção SUPORTE.)

O arquivo de instalação é do tipo “exe”. Clique nele duas vezes 
para iniciar a instalação. Siga as instruções na tela para 
concluir a instalação.

Familiarizando-se com o Spectra Geospatial Loader
O Spectra Geospatial Loader irá usar uma conexão serial 
(RS232), Bluetooth ou USB para se comunicar com o receptor. 
Recomenda-se o uso da conexão USB.
1. Conecte o seu computador ao SP85 utilizando uma 

conexão USB.
2. Rode o Spectra Geospatial Loader no seu computador.
3. Selecione o ID da porta do computador usado para se 

comunicar com o receptor. O ID da porta deve 
corresponder à porta USB do computador.
NOTA: Um jeito fácil de identificar qual ID da porta no seu 
computador corresponde à porta USB é rodar o Spectra 
Geospatial Loader primeiro sem a conexão USB e verificar 
a lista de portas disponíveis no Spectra Geospatial Loader. 
Após restaurar a conexão USB com o receptor, verifique a 
lista novamente. Será listado um ID de porta extra, que será 
atribuído à porta USB. Selecione esta porta. (Você não 
precisa definir uma taxa de transmissão para uma porta 
USB.)

4. Para atualizar o firmware do receptor, instale um novo 
firmware ou valide uma assinatura de CenterPoint RTX 
(consulte as subseções abaixo.)
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Atualizando o firmware do receptor
Você não pode atualizar um

receptor se as proteções contra
acionamento e antirroubo

estiverem ativas ou caso o
receptor esteja funcionando em
um período de validade expirado

ou em vigência.

As atualizações de firmware podem ser baixadas do site da 
Spectra Geospatial na forma de arquivos comprimidos em 
formato “.tar”. O nome do arquivo “.tar”, assim, como o passo-
a-passo do procedimento de atualização, será informado no 
Folheto que acompanha o produto..
A conclusão da atualização de firmware leva cerca de 10 
minutos. Por essa razão, ela deve ser realizada com o receptor 
sendo alimentado por uma bateria interna carregada ou 
utilizando uma fonte externa de energia.
A menos que esteja especificado no Folheto anexado ao 
pacote de atualização, siga as instruções abaixo para concluir 
a atualização do seu receptor.
1. Siga as primeiras três etapas descritas no Familiarizando-

se com o Spectra Geospatial Loader na página 106.
2. Clique em Upgrade (Atualizar). Espere até que o Spectra 

Geospatial Loader identifique o receptor
3. Localize o arquivo de atualização no seu computador
4. Selecione o arquivo e clique em Open (Abrir). O Spectra 

Geospatial Loader fornece informações sobre o firmware 
instalado atualmente, sobre o novo firmware e sobre o 
status atual da bateria (caso uma bateria interna esteja 
sendo utilizada).
Assim, você saberá se é possível fazer a atualização com a 
bateria atual, utilizar uma nova ou acionar uma fonte 
externa de energia.

5. Quando estiver pronto, clique no botão Upgrade (Atualizar).
6. Deixe que o receptor inicie a atualização (uma janela de 

status será exibida mostrando uma barra de progresso). 
Não desligue o receptor enquanto a atualização estiver em 
andamento..
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7. Após a conclusão da atualização, clique em Close (Fechar) 
para fechar a janela de status. Verifique se o novo firmware 
está instalado (a versão e a data dele aparecem na janela 
principal do Spectra Geospatial Loader).

8. Clique em Close (Fechar)  novamente e depois em Exit (Sair) 
para encerrar o Spectra Geospatial Loader.

Outro método de atualização do firmware do receptor usando 
um cartão SD formatado adequadamente (Mínimo de 64 MB):
1. Verifique se o cartão SD usado para a atualização não está 

protegido e insira-o no computador.
2. Usando um navegador de arquivos, copie o arquivo “.tar” 

para o diretório raiz do cartão SD. Garanta que só exista um 
arquivo “.tar” presente no cartão SD. Delete os arquivos não 
usados.

3. Remova o cartão SD do computador.
4. Garanta que o receptor que você quer atualizar esteja 

DELISGADO e pronto para a atualização (ex.: uma bateria 
suficientemente carregada presente ou um bloco de força 
CA/CC conectado e ligado).

5. Insira agora no receptor o cartão SD que contém o arquivo 
de atualização.

6. Mantenha  pressionado e pressione  por 2-
3 segundos. Depois de cerca de 10 segundos, o logo da 
Spectra Geospatial exibido na tela é substituído pela 
mensagem “Uploading mode” (Modo de upload), o que 
significa que o procedimento de atualização já começou.

7. Deixe o receptor prosseguir com a atualização. Não 
desligue o receptor enquanto a atualização estiver em 
andamento..
A tela do receptor exibirá, sucessivamente:

Modo upload
Atualizando o firmware
Iniciar upgrade
Etapa 1/9
Etapa 2/9
Etapa 3/9
Etapa 4/9
Etapa 5/9
Reinicializando
<Branco>
Atualizando sistema
{Logo da Spectra Geospatial}
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Atualizando o firmware
Iniciar upgrade
Etapa 6/9
Etapa 7/9
Etapa 8/9
Etapa 9/9
Reinicializando
<Branco>
{Logo da Spectra Geospatial}
{Inicialização normal do receptor}

8. Remova o cartão SD do receptor.
9. Verifique se o novo firmware está instalado (leia a segunda 

linha na Tela de identificação do receptor).

Instalando uma atualização de firmware
Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ter 
recebido um e-mail da Spectra Geospatial contendo o POPN 
correspondente ao firmware que você adquiriu.
NOTA: O seu computador precisa estar conectado à internet 
para instalar um firmware usando um POPN.
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De posse do POPN, realize o procedimento a seguir para 
instalar um novo firmware:
• Siga as primeiras três etapas descritas no Familiarizando-

se com o Spectra Geospatial Loader na página 106.
• Clique em Option  (Opção). Espere até que o Spectra 

Geospatial Loader identifique o receptor
O Spectra Geospatial Loader exibe o número de série do 
seu receptor e pede que você insira o POPN.
(Existe um método alternativo para ativar o firmware: 
digite a senha de atualização, fornecida pela Spectra 
Geospatial correspondente ao firmware desejado). Este 
método pode ser usado pelo Suporte Técnico da Spectra 
Geospatial para manutenção ou resolução de problemas.)

• Digite o POPN e clique em Update.. Deixe que o receptor 
inicie a instalação do firmware (uma janela de status será 
exibida mostrando uma barra de progresso.) Não desligue 
o receptor enquanto a instalação estiver em andamento..

• Após a conclusão da instalação, você pode usar o botão 
List Options (Listar atualizações) para verificar se a nova 
atualização instalada está na lista. Depois, clique em Close 
(Fechar) para fechar a lista de atualizações.

• Clique em Close (Fechar) novamente e depois em Exit (Sair) 
para encerrar o Spectra Geospatial Loader.
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Ativando uma assinatura do CenterPoint RTX.
Após adquirir uma assinatura do CenterPoint RTX, a Trimble 
Positioning Services irá enviar um e-mail contendo um código 
de ativação.
Utilize o mesmo procedimento da instalação do firmware 
(Instalando uma atualização de firmware na página 109; as 
assinaturas de RTX disponíveis estão listadas como 
firmwares). A única diferença é que não será fornecido 
nenhum POPN para este procedimento. Digite o código 
fornecido pela Trimble Positioning Service e especifique o tipo 
de assinatura que você adquiriu antes de clicar em Update..
NOTA: O SP85 suporta apenas o CenterPoint RTX.

Conferindo a data de término da garantia do receptor
O Spectra Geospatial Loader pode ser usado para pesquisar a 
base de dados da Spectra Geospatial para conferir a data de 
término da garantia do seu receptor GNSS. (Após o término da 
garantia do receptor, lembre-se de que as atualizações de 
firmware não serão mais gratuitas.)
Você não precisa estar com o seu receptor conectado ao 
Spectra Geospatial Loader para conferir a data de término da 
garantia. Digite o modelo e o número de série e o Spectra 
Geospatial Loader irá fornecer esta informação, 
considerando-se que o seu computador esteja conectado à 
internet e que o seu receptor conste na base de dados.
• Rode o Spectra Geospatial Loader no seu computador.
• Clique em Warranty (Garantia).
• Selecione o modelo do seu receptor e digite o número de 

série.
• Clique em Compute (Processar). O Spectra Geospatial 

Loader informa a data de término da garantia em um 
campo abaixo do botão Compute (Processar).
Além disso, o Spectra Geospatial Loader gera um comando 
que você pode rodar no seu receptor caso queira se 
certificar que ele possui a data de término da garantia 
correta na memória. Anote este comando em um papel.

NOTA: Ao atualizar o firmware de um receptor utilizando um 
computador conectado à internet, considere que o Spectra 
Geospatial Loader irá, ao mesmo tempo, checar 
automaticamente a data de término da garantia do seu 
111



receptor. O Spectra Geospatial Loader irá perguntar se ele 
pode atualizar caso ela esteja errada.

Funcionalidade de
software Spectra

Geospatial Loader

O Spectra Geospatial File Manager permite a você copiar 
arquivos “log” e “G” diretamente da memória interna do 
receptor para o folder desejado no seu computador.
Além disso, você pode deletar qualquer arquivo “log” ou “G” da 
memória interna do receptor.
Arquivos “G” são arquivos de dados brutos GNSS em formato 
proprietário (ATOM). Os arquivos “log” são arquivos de texto 
editáveis que listam todas as operações realizadas no 
receptor ao longo de um dia.
O Spectra Geospatial File Manager está disponível no site da 
Spectra Geospatial na forma de um arquivo .exe 
(SPFileManagerSetup.exe) através do link abaixo:

https://spectrageospatial.com/sp85-gnss-receiver/
(Consulte a seção SUPORTE)

Instalando o Spectra Geospatial File Manager
O Spectra Geospatial File Manager é muito fácil de ser 
instalado:
• Baixe o arquivo .exe do site da Spectra Geospatial 

Geospatial (utilize o link acima).
• Clique duas vezes no arquivo .exe para fazer a instalação;

Conectando SP85 ao seu computador
Existem diversas formas de se comunicar com o receptor:
• Bluetooth.
• Por meio de uma linha RS232, utilizando a porta A no 

receptor, uma DB9 ou uma entrada USB no computador 
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(veja a ilustração abaixo.) A velocidade padrão da porta A 
do receptor é de 115200 Bd.

*: Todos esses itens fazem parte do Kit de força do Office Power nº 94336 
(opcional).

O kit de força do Office Power necessário para esta 
conexão em série foi desenvolvido para você alimentar o 
receptor por meio de uma tomada CA, ao invés de utilizar a 
bateria dele (veja a ilustração acima).
Quando inserida na entrada CC do receptor, a fonte de 
energia externa possui prioridade sobre a bateria interna, 
o que significa que a bateria pode ser deixada dentro do 
receptor de forma segura (não terá a sua energia 
consumida).
IMPORTANTE: Certifique-se de alinhar as marcas 
vermelhas (um ponto vermelho no conector, uma linha 
vermelha na entrada) antes de empurrar o conector Lemo. 
Assim, quando for retirar o conector Lemo, utilize a fita de 
metal anexada para puxá-lo.

• USB. Conecte oSP85 ao computador por meio do cabo 
universal USB-mini fornecido.
Quando você fizer esta conexão na primeira vez, o driver 
USB será instalado automaticamente no computador para 
tornar a conexão possível.
Quando utilizar a porta USB do receptor, você ainda pode 
usar a configuração anterior para alimentar o receptor por 
meio da entrada CC (neste caso, você não precisa conectar 
o DB9 do cabo de energia/dados ao computador).

Cabo de força/dados *

SP85

Para o 
computador 
do escritório

(Se necessário, pode ser 
conectado a um 
bloco de força CA/CC 
por meio de um cabo 
adaptador SAE/Jack **)

RS232 - cabo 
adaptador
USB *

RS232
Porta serial A e 

entrada CC

Via USB    ou    DB9
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Nesta configuração, você também pode substituir o cabo 
de energia/dados (nº 59044-10) do kit de força do Office 
Power com o cabo nº 95715 do kit de força de campo 
(opcional). Consulte o diagrama abaixo.

*: Este item é parte do kit de força do Office Power nº 94336 (opcional).
**: Este item é parte do kit de força de campo nº 94335 (opcional).

IMPORTANTE: Após remover o cabo USB e antes de voltar a 
campo com o seu receptor, insira a tampa de proteção 
novamente no conector USB.

Cabo de 
alimentação

Bloco de força CA/CC

Cabo de Força **
Cabo 
USB - mini USB

SP85

Cabo 
adaptador 
SAE/Jack-f *

Para a 
tomada CA

Para o computador 
do escritório

Entrada CC
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Familiarizando-se com o Spectra Geospatial File 
Manager

Clique duas vezes em . A janela do Spectra Geospatial File 
Manager que aparece é exibida abaixo.

[1]: Barra de ferramentas do Spectra Geospatial File Manager 
Esta barra de ferramentas inclui os seguintes itens:
• Listas de rolagem de Porta e taxa de transmissão: Permite 

a você escolher qual porta será usada no computador para 
conexão com o receptor (a taxa de transmissão só faz 
sentido quando uma linha RS232 estiver sendo usada). 
Utilize 115200 Bd para se comunicar com o SP85.

• Botão Connect (Conectar) / Refresh (Atualizar): O botão 
Connect (Conectar) permite a você ativar uma conexão 
entre o computador e o receptor por meio da linha 
escolhida.
Quando a conexão for estabelecida, o botão muda para  
Refresh (Atualizar), permitindo a você atualizar o conteúdo 
dos dois painéis do Spectra Geospatial File Manager ([2]e 
[3] descritos abaixo).

• Botão Disconnect (Desconectar): Permite desativar a 
conexão atual estabelecida entre o computador e o 
receptor.

• Botão Copy (Copiar): Copia o(s) arquivo(s) selecionado no 
painel [3] para o painel [2]. No painel [2], você precisa 

[2]

[1]

[3]

[4]
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abrir a pasta onde serão copiados os arquivos antes de 
clicar no botão Copy (Copiar).
NOTA: Os arquivos copiados possuem diferentes datas e 
horários de criação se comparados às suas versões 
originais. As novas datas e horários são correspondentes 
ao momento em que eles forma copiados.

• Botão Delete (Deletar): Deleta os arquivos selecionados no 
painel [2] ou no [3]..

[2]: O painel exibe o conteúdo da pasta aberta atualmente no 
computador.
[3]: O painel exibe o conteúdo da pasta aberta atualmente no 
computador. O diretório-raiz do receptor contém duas ou três 
subpastas:
• Internal memory (Memória interna): Lista todos os arquivos 

“G” gravados pelo receptor em sua memória interna.
• Log files (Arquivos de registro): Contém arquivos de 

registro (um por dia). Cada arquivo de registro lista todas 
as ações realizadas pelo receptor em um dia.

• SD Card (Cartão SD), se houver um inserido no receptor.
• USB Key (Dispositivo USB), caso estiver conectado ao 

receptor.

Para abrir uma pasta, clique duas vezes sobre ela. Para voltar 
ao diretório principal, clique em .
[4]: O painel exibe todas as operações de copiar/deletar em 
andamento e todas aquelas que foram completadas desde 
que a conexão com o receptor foi estabelecida. Este painel é 
limpo no início de cada nova sessão de trabalho do Spectra 
Geospatial File Manager.
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Estabelecendo uma conexão com o receptor
• Configure uma conexão física (RS232 ou USB, conforme 

explicado em Conectando SP85 ao seu computador na 
página 112)

• Ligue o receptor.
• Abra o Spectra Geospatial File Manager no seu computador. 

A janela do Spectra Geospatial File Manager será aberta.
• Para uma conexão RS232, primeiro edite as configurações 

de linha (a taxa de transmissão padrão para o receptor é 
115200 Bd) e clique no botão Connect (Conectar). Para uma 
conexão USB, selecione a porta COM da direita (veja 
também a observação em Familiarizando-se com o Spectra 
Geospatial Loader na página 106) e depois clique no botão 
Connect (Conectar).
Dessa forma, o painel à direita da janela lista as duas ou 
três pastas que podem ser vistas no receptor.

Copiando arquivos para o computador do escritório
• Do lado direito da janela, clique duas vezes na subpasta que 

contém os arquivos que você quer copiar para o 
computador.

(Caso seja necessário, clique em  para voltar ao 
diretório principal e abrir outra subpasta.)

• Do lado esquerdo da janela, localize a pasta para onde os 
arquivos serão copiados (pasta recipiente).

• Do lado direito da janela, selecione o(s) arquivo(s) que você 
quer copiar.

• Clique no botão Copy (Copiar). Os arquivos serão copiados. 
A parte inferior da tela traz informações sobre as 
operações de cópia em andamento.

Deletando arquivos do receptor
• Do lado direito da tela, clique duas vezes na subpasta que 

contém os arquivos que você quer deletar do receptor.

(Caso seja necessário, clique em  para voltar ao 
diretório principal e abrir outra subpasta.)

• Ainda do lado direito da tela, selecione o(s) arquivo(s) que 
você quer deletar.

• Clique no botão Delete (Deletar). Os arquivos serão 
deletados. A parte inferior da tela traz informações sobre 
as operações de deleção em andamento.
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Retornando às
configurações de

fábrica

Isso é feito pressionando simultaneamente os três botões do 
painel frontal (Energia + Rolagem + Gravação). Todo os ajustes 
de fábrica são restaurados, excetos estes, que não sofrem 
alterações:
• GSM

– Código PIN
– APN
– Login
– Senha
– Rede

• Bluetooth
– Código PIN
– Nome do Bluetooth do receptor

• Wi-Fi
– IP
– Máscara
– Gateway
– DNS1, DNS2

• Proteções contra acionamento e antirroubo
– Status atuais (habilitado ou desabilitado)
– Senha
– Posição antirroubo
– Última posição computada
– Números de telefone e endereços de e-mail 

programados para receber alertas em caso de roubo.

• Ajustes de envio de e-mails.

Não é permitido restaurar os ajustes de fábrica nas seguintes 
situações:
• A proteção antirroubo está ativa
• A proteção contra acionamento estiver ativa
• Um período de validade estiver ativo (em andamento ou 

encerrado). (Os períodos de validade são definidos para 
permitir aos usuários trabalhar com o receptor em uma 
configuração pré-definida por um período limitado de 
tempo.)
118



Alertas A tabela abaixo lista alguns dos alertas de nível 1 e 2 que você 
precisa conhecer.
Todos eles indicam problemas que podem ser resolvidos sem 
ajuda externa. O ALARME ANTIRROUBO é especial, já que você 
precisa adotar medidas para recuperar o receptor. Elas 
dependem apenas do que você quer fazer.

Se o receptor reportar outros alertas, eles podem ocorrer 
devido a problemas temporários (ex.: da configuração ou 
operação do modem, Wi-Fi, rede, opção UHF, etc.).
Revise o alerta no painel frontal do receptor, faça as correções 
necessárias (se precisar) e verifique se tudo voltou ao normal 
logo depois.
Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte 
Técnico.

# Alerta Solução Nível

30 SIM card não detectado
Nenhum cartão SIM detectado

Insira o cartão SIM ou substitua-o.
2

41 Memória cheia Libere espaço na memória antes de fazer qualquer outra coisa. 1

42
Remover cartão SD arq 
aberto

O arquivo pode ter se perdido porque não foi fechado corretamente. Insira 
o cartão SD de volta e inicie uma nova sequência de gravação. Os dados 
serão gravados em um novo arquivo. Lembre-se: não remova o cartão SD 
enquanto ele está sendo usado.

2

49
Energia rádio não permiti-
da

Isso pode acontecer quanto a opção UHF é usada como um transmissor e 
a temperatura interna não permite que a energia solicitada inicialmente 
seja transmitida. A energia total será restaurada quando a temperatura in-
terna permitir.

2

58 Bateria esta baixa A última bateria do receptor está com pouca energia. Insira baterias novas 1

59 Baixa voltagem A fonte de energia externa está fraca. Mude a fonte de energia externa. 1

82
Não tem espaço suficien-
te

Libere espaço na memória antes de fazer qualquer outra coisa. 2

88 Data final da garantia
A garantia do seu receptor, que permite atualizações importantes de fir-
mware, expirou.

1

96 ALARME ANTI-ROUBO

Roubo detectado:
• Tome as medidas necessárias com base nas notificações recebidas por 

e-mail ou SMS.
• Se for um alarme falso, disparado por mau uso da proteção antirroubo 

(e você está próximo do receptor), use o seu coletor de dados para de-
sativar a proteção Antirroubo e encerrar o alarme.

1

99 SIM card travado
Tome as medidas necessárias para desbloquear o cartão SIM e tente no-
vamente.

1

103
Cartão SD não encontra-
do

Insira o cartão SD ou substitua-o. 2

104 FALHA UPGRADE Retome o procedimento de atualização desde o começo. 1
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Especificações
técnicas

Características GNSS
• 600 canais GNSS

– GPS L1 C/A, L1P (Y), L2C, L2P (Y), L2C, L5
– GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
– BeiDou (FASE 2) B1, B2
– Galileo E1, E5a, E5b
– QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5
– IRNSS L5
– SBAS L1C/A, L5 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM)
– Banda L MMS

• Tecnologia patenteada Z-Blade para o desempenho ideal 
do GNSS:
– plena utilização dos sinais de todos os 6 sistemas GNSS 

(GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e SBAS)
– Algoritmo aprimorado do GNSS cêntrico: 

monitoramento de sinais GNSS completamente 
independente e processamento de dados otimizado, 
incluindo a solução somente GPS, somente GLONASS 
ou somente BeiDou (RTK de autônomo a completo)

– Motor de busca para aquisição rápida e reaquisição de 
sinais GNSS.

• SBAS patenteado com intervalos de uso do código e 
observações da operadora SBAS e órbitas no 
processamento de RTK.

• Correlator Strobe™ patenteado para redução de 
multicaminhos GNSS

• Até 20 Hz de dados brutos em tempo real (código e 
operadora e saída de posição)

• Formatos de dados suportados: ATOM, CMR, CMR+, RTCM 
2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 e 3.2 (incluindo MSM), CMRx e sCMRx 
(somente rover).

• Saída de mensagens NMEA 0183

Precisão em tempo real (RMS)
(1) (2)
SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN):
• Horizontal: < 50 cm
• Vertical: < 85 cm
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Posição de DGPS em tempo real:
• Horizontal: 25 cm + 1 ppm
• Vertical: 50 cm + 1 ppm

Posição cinemática em tempo real (RTK):
• Horizontal: 8 mm + 1 ppm
• Vertical: 15 mm + 1 ppm

RTK Rede: (8)
• Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm
• Vertical: 15 mm + 0,5 ppm

Desempenho em tempo real
• Inicialização Instant-RTK®

– Normalmente, 2 segundos para bases a menos de 
20 km

– Confiabilidade: até 99,9%

• Faixa de inicialização RTK: Acima 40 km

Precisão de Pós-processamento (RMS)
(1) (2)
Estático e estático rápido:
• Horizontal: 3 mm + 0,5 ppm
• Vertical: 5 mm + 0,5 ppm

Modo estático de alta precisão (3):
• Horizontal: 3 mm + 0,1 ppm
• Vertical: 3,5 mm + 0,4 ppm

Características de registros de dados
Intervalo de gravação: 0,05–999 segundos

Características físicas
• Tamanho: 22,2 X 19,4 X 7,5 cm
• Peso:

(sozinho, sem bateria): 1,17 kg
Com duas baterias: 1,3 kg
Com duas baterias e rádio UHF: 1,4 kg

• Interface do usuário: Display Gráfico PMOLED; Servidor 
Web (acessível via Wi-Fi) para fácil configuração, 
operação, leitura de status e transferência de dados.
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• Interface I/O:
– Link Serial RS232
– USB 2.0/UART
– Wi-Fi (802.11 b/g/n)
– quadri-banda de 3,5 GSM (850/900/1800/1900 MHz) / 

penta-banda no módulo UMTS (800/850/900/1900/2100 
MHz)

• Memória:
– Memória interna de 4 GB NAND Flash (3,5 GB para dados 

do usuário)
– Acima de dois anos de 15 segundos de dados brutos 

GNSS de 14 satélites
– Cartão de memória removível SD/SDHC (até 32 GB)

• Funcionamento:
– Rover e base RTK
– Rover de rede RTK: VRS, FKP, MAC
– NTRIP, IP Direto
– Modo CSD
– Pós-processamento
– RTK Bridge
– Repetidor UHF
– Rede UHF
– Trimble RTX (satélite e celular/IP)

• Características ambientais:
– Temperatura operacional: -40 °C a +65 °C (4) (5) (6)
– Carregando as baterias deixadas no interior do 

receptor, usando uma fonte de energia externa: A 
temperatura ambiente não deve exceder +40 °C

– Temperatura de armazenamento: -40 °C a +85 °C (7)
– Umidade: 100% de condensação
– IP67 à prova de água, fechado hermeticamente contra 

areia e poeira
– Gotejamento: 2 m no concreto
– Choque: ETS300 019
– Vibração: MIL-STD-810F
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• Características de alimentação:
– 2 baterias de íon-lítio substituíveis em serviço de 41,4 

Wh (2 x 7,4 V, 2800 mAh)
– Tempo de vida da bateria com duas baterias: 10 horas 

(GNSS ligado, e GSM ou UHF Rx ligado)
– Alimentação externa CC: 9-28 V

(1) As especificações de precisão e TTFF podem ser afetadas pelas condições 
atmosféricas, multicaminho de sinal, qualidade e disponibilidade de correções 
e geometria satelital.
(2) Os valores de desempenho assumem pelo menos cinco satélites, seguindo 
os procedimentos recomendados no manual do produto. Áreas de 
multicaminho elevado, valores PDOP elevados e períodos com condições 
atmosféricas severas podem afetar o desempenho.
(3) Uso de linhas de base longas, ocupações longas, efemérides usadas.
(4) Em temperaturas muito baixas, o módulo UHF não deve ser usado no modo 
transmissor.
(5) Em temperaturas muito elevadas, pode ser necessária uma bateria 
externa.
(6) Com o módulo UHF (kit opcional), utilizado como transmissor e emitindo 2 
W de energia RF, a temperatura de operação é limitada à variação de -40 ºC a 
+ 55 ºC.
(7) Sem baterias. As baterias podem ser armazenadas em locais com 
temperaturas até +70 °C.
(8) Os valores PPM dados para Rede RTK são referenciados para a estação 
base física mais próxima.

Componentes opcionais e padrão do sistema
Consulte SP85 Pacote na página 12.

Coletores de dados e software
Os seguintes opcionais estão disponíveis para o SP85.
Coletores de dados:
• ST10 Tablet
• Ranger 7
• Ranger 3
• T41
• MobileMapper 20
• MobileMapper 50

Software de campo:
• Survey Pro

• Survey Mobile (Android)
• SPace, um aplicativo Android para dispositivos de 

terceiros.
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