
O receptor GNSS mais versátil,  
resistente e confiável
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SP90m 
Receptor GNSS
O Spectra Precision SP90m é uma 
solução de posicionamento GNSS 
altamente versátil, ultrarresistente e 
confiável, indicado para uma ampla 
variedade de aplicações em tempo real 
e pós-processamento. Ele vem com uma 
variedade de opções de comunicação 
integradas, como Bluetooth, Wi-Fi, rádio 
UHF, modem celular e dois canais MSS 
banda-L para receber os serviços de 
correção Trimble RTX.

O formato modular do SP90m permite 
o máximo de flexibilidade no uso 
do receptor, como estação de base, 
estação de referência com operação 
contínua (CORS), RTK ou rover 
Trimble RTX, integração a bordo de 
maquina, embarcações, etc. O design 
ultrarresistente de alumínio protege o 
aparelho, especialmente em condições 
climáticas adversas.

A tecnologia patenteada e de ponta 
GNSS Z-Blade usa todos os sinais GNSS 
disponíveis para entregar as posições em 
tempo real, de forma rápida e precisa.
Além de suportar todos os sinais de 
satélite GNSS, atualmente disponíveis 
e em planejamento, o receptor GNSS 
SP90m permite a conexão de duas 
antenas GNSS para determinar a rota 
com precisão, sem a necessidade de um 
receptor GNSS secundário.

Funcionalidades 
Importantes
■■ Formato versátil e modular do receptor
■■ Design ultrarresistente
■■ Tecnologia patenteada Z-Blade 
■■ 480 canais ASIC
■■ Entrada dupla para antena GNSS
■■ Entrada do marcador de eventos
■■ Saída PPS
■■ Monitor OLED, teclado e Web UI
■■ Rádio interno TRx UHF
■■ Modem Celular 3,5 G
■■ Bluetooth embutido e  

comunicação Wi-Fi
■■ Alertas por SMS e e-mail 
■■ Tecnologia antirroubo
■■ Backup RTK
■■ Ponte RTK
■■ 2 canais MSS L-band
■■ Serviços de correção Trimble RTX



Tecnologia Z-Blade   
Z-Blade é uma tecnologia de 
processamento de sinal GNSS cêntrico. 
Ela usa todos os sinais de GNNS, 
disponíveis e planejados, de forma igual 
e apurada, sem preferência por qualquer 
constelação particular, entregando 
posições RTK de forma rápida e precisa.

A tecnologia Z-Blade ajuda o SP90m 
a obter resultados apurados, mesmo 
em ambientes onde a cobertura GNSS 
for insuficiente, como cânions urbanos 
ou sob a copa de árvores. Graças à 
tecnologia Z-Blade, o SP90m pode ainda 
entregar posições precisas para manter a 
produtividade do seu trabalho.

■■ Recebe e mantém as soluções RTK, 
mesmo se a cobertura GNSS for 
insuficiente

■■ Obtém uma solução RTK rápida e 
confiável, mesmo em ambientes 
desfavoráveis, como cânions  
urbanos ou sob a copa de árvores

Flexibilidade e resistência  
O SP90m oferece design único, com várias possibilidades de montagem. Ele vem com 
diversas opções de comunicação embutidas, bateria interna removível, memória interna, 
kits específicos para aplicação e compatibilidade total com diversos softwares.

O revestimento à prova d’água feito de alumínio é resistente e protege o aparelho 
sob todas as condições, o que é especialmente importante para o uso on-board em 
máquinas ou aplicações de estação de base.

Adaptável à praticamente qualquer uso de posicionamento, o SP90m é a solução 
ideal para pessoas que estejam procurando um receptor GNSS único para diversas 
aplicações.

Pacotes de aplicação
Estação de base e estação de referência com operação contínua  

Com wi-fi, ethernet e servidor web embutidos, você pode acessar e monitorar o SP90m 
a partir de qualquer computador ou smartphone conectado à Internet. Use o recurso 
em tempo real de fluxo de dados via Ethernet ou wi-fi para construir o seu próprio 
servidor de correções RTK, sem qualquer software adicional ou equipamento. Se houver 
uma rede celular disponível, o SP90m oferece aos medidores uma alternativa eficiente 
para redes RTK (públicas ou privadas), eliminado problemas de propagação de rádio.

Comunicação sem fio  

Além do modem celular interno 3,5G, o SP90m acomoda uma variedade de soluções 
UHF (módulos internos e externos UHF), fornecendo comunicação estável e confiável 
entre a base e o rover. O SP90m suporta até mesmo um transceptor interno com 
até 2W para o máximo de flexibilidade. Ele pode ser usado como rover ou base, sem 
acessórios adicionais. A tecnologia Z-Blade RTK de longo alcance se combina com 
a expertise em UHF líder da indústria, garantindo o máximo de produtividade. Para 
entrega via satélite ou via celular/internet (IP), os serviços de correção Trimble RTX 
podem ser usados através do módulo L-Band MSS embutido do receptor. 

Integração on-board com a máquina  

Pronto para integração de sistemas, o SP90m é uma grande solução GNSS para 
fabricantes OEM e revendedores de valor agregado que precisem de posicionamento 
para aplicações de orientação/controle de máquinas, em setores como agricultura, 
construção e mineração; O SP90m suporta saída PPS e entrada do marcador de 
eventos. Além disso, o suporte à antena dupla GNSS permite aos usuários informações 
precisas de rota que venham de um sistema de receptor GNSS, sem a necessidade de 
um receptor secundário.



MOTOR GNSS
■■ 480 canais de rastreamento GNSS

- GPS L1 C/A, L1P (Y), L2P (Y), L2C, L5, L1C
- GLONASS L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3, L1/L2 CDMA
- GALILEO E1, E5a, E5b
- BeiDou B1, B2, B3 1

- QZSS L1 C/A, L1 SAIF, L1C, L2C, L5
- IRNSS L5
- SBAS L1 C/A, L5

■■ Dois canais de rastreamento MSS L-band
■■ Duas entradas para antena GNSS

CARACTERÍSTICAS
■■ Z-tracking patenteado para rastrear (Y) sinais GPS P 

encriptados
■■ Correlator Strobe™ patenteado para redução de 

multicaminhos GNSS
■■ Tecnologia patenteada Z-Blade para desempenho ideal 

do GNSS:
- A mais alta qualidade de dados brutos (disponibilidade/

confiabilidade), para atender às aplicações da estação 
de referência

- Plena utilização dos sinais de todos os 7 sistemas 
GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS 
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 autônomo a completo) 2

- Solução RTK rápida e estável
- Motor de busca para aquisição rápida e reaquisição de 

sinais GNSS 
■■ SBAS patenteado com intervalos de uso do código e 

observações da operadora SBAS, além de órbitas no 
processamento de RTK

■■ Posição em dados e projeções locais com dados de 
transformação RTCM-3 

■■ Suporte para os serviços de correção em tempo real 
Trimble RTX™

■■ Suporte para o CenterPoint® Serviço de pós-
processamento RTX 

■■ Algoritmos RTK Hot Standby RTK
■■ Algoritmos Flying RTK
■■ Modos base e rover RTK, modo pós-processamento
■■ Base móvel

- RTK com correções suportadas de base móvel e 
estática

- Modo multidinâmico (funções base estática/móvel e 
rover simultaneamente)

- RTK contra uma base móvel para posicionamento 
relativo

- Filtro com velocidade adaptável para atender a 
aplicações dinâmicas específicas

■■ Rota e rolagem/desnível
- Rota precisa e rápida com o uso de algoritmos de dupla 

frequência multi GNSS
- RTK ou Trimble RTX e processamento de rota 

simultâneo.
- Motor de rota com autocalibração de comprimento de 

base opcional
- Filtro com velocidade adaptável para atender a 

aplicações dinâmicas específicas
■■ Até 50 Hz de dados brutos em tempo real (código e 

operadora, velocidade e saída de rota) 3

■■ Entradas/Saídas de referência: RTCM 3.2 4, RTCM 
3.1/3.0/2.3/2.1, CMR/CMR+/CMRx 5, ATOM 6

■■ Redes RTK suportadas: VRS, FKP, MAC
■■ Protocolo NTRIP
■■ Saídas de navegação: NMEA-0183, ATOM
■■ Saída PPS
■■ Entrada de evento
■■ Rede UHF
■■ Registro de problemas de passo único Ashtech (ATL)

SENSOR DE PERFORMANCE GNSS
■■ Tempo até o primeiro posicionamento (TTFF):

- Partida fria: < 60 segundos
- Partida morna: < 45 segundos
- Partida quente: < 11 segundos
- Reaquisição de sinal: < 2 segundos

■■ Precisão de posição (HRMS), SBAS: < 50 cm 7

■■ Taxa de atualização: Até 50 Hz 3
■■ Latência: < 10 ms 8

■■ Precisão de velocidade: 0,02 m/seg HRMS
■■ Limites máximos de operação 9:

- Velocidade: 515 m/seg
- Altitude: 18.000 m

PERFORMANCE DE PRECISÃO DE 
POSICIONAMENTO
Precisão em tempo real (RMS) 10, 11

■■ Posição DGPS em tempo real:
- Horizontal: 25 mm + 1 ppm
- Vertical: 50 mm + 1 ppm

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

■■ Rede RTK 12:
- Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm
- Vertical: 15 mm + 0,5 ppm

Trimble RTX™ (satélite e celular/internet (IP)) 13, 14

■■ CenterPoint® RTX
- Horizontal (RMS): < 4 cm
- Inicialização: < 30 minutos, típico
- Fixa de funcionamento (em terra): Praticamente no 

mundo todo
■■ CenterPoint RTX Fast

- Horizontal (RMS): < 4 cm
- Inicialização: < 5 minutos, típico
- Fixa de funcionamento (em terra): Em regiões 

selecionadas

Rota 15, 16, 17

- Precisão (RMS): 0,2° por 1 m de comprimento de linha 
de base

- Tempo de inicialização: < 10 seg típico
- Comprimento de linha de base: < 100 m

Flying RTK
- 5 cm + 1 ppm (estado estável) horizontal para linhas de 

base até 1000 km

Desempenho em tempo real
■■ Inicialização Instant-RTK® 

- Tipicamente 2 segundos para linhas de base < 20 km
- Até 99,9% de confiabilidade

■■ Faixa de inicialização RTK: - > 40 km
Precisão de pós-processamento (RMS) 10, 11

■■ Estático e estático rápido:
- Horizontal: 3 mm + 0,5 ppm
- Vertical: 5 mm + 0,5 ppm

■■ Modo estático de alta precisão 18:
- Horizontal: 3 mm + 0,1 ppm
- Vertical: 3,5 mm + 0,4 ppm

■■ Cinemática pós-processada:
- Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm
- Vertical: 20 mm + 1,0 ppm

Características de registros de dados
■■ Intervalo de gravação: 0,02 19 - 999 segundos

Memória
■■ 8 GB de memória interna
■■ A memória e expansível por meio de dispositivos USB 

externos ou discos rígidos 
■■ Mais de quatro anos de 15 segundos de dados brutos 

GNSS a partir de 14 satélites (logados a um Nand Flash 
interno de 8 GB)

Servidor Web embutido
■■ Servidor web protegido por senha
■■ Monitoramento e configuração total do receptor 
■■ Função FTP 
■■ Servidor FTP e caster NTRIP embutidos 20

■■ Servidor NTRIP e fluxo de dados instantâneo via Ethernet
■■ Configuração DHCP ou manual (endereço estático IP)
■■ Suporte à tecnologia DynDNS® 

INTERFACE USUÁRIO E I/O
■■ Interface de Usuário

- Monitor gráfico OLED com 6 teclas e 1 LED
- WEB UI (acessível via wi-fi) para facilitar a configuração, 

a operação, o status e a transferência de dados
■■ Interface I/O:

- 1 x USB OTG
- Bluetooth v4.0 + EDR/LE, Bluetooth v2.1 + EDR
- Wi-Fi (802,11 b/g)
- 3,5G Quadribanda GSM (850/900/1800/1900 MHz) / 

Módulo pentabanda UMTS  
(800/850/900/1900/2100 MHz)

- 1 x Ethernet, RJ45 (Full-Duplex, 10 Base-TX com 
autonegociação / 100 Base-TX)

- 1 x Lemo, RS232 (conexão de radio e energia externa)
- 1 x DB9, RS232 (Saída PPS e CAN bus)
- 1 x DB9, RS422/232 (Entrada do marcador de eventos)
- 2 x TNC, entrada de antena GNSS
- 1 x TNC, conector de antena de rádio UHF
- 1 x SMA, conector de antena GSM
- 1 x SMA, antena Bluetooth/Wi-fi

- Saída PPS
- Entrada do marcador de eventos
- Proteção galvanizada (Exceto USB)
- Pronto para CAN bus (compatível com NMEA200)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ELÉTRICAS
■■ Tamanho: 16,5 x 20,6 x 6,5 cm
■■ Peso: receptor GNSS: 1,66 kg sem UHF/1,70 kg com UHF
■■ Vida útil da bateria:

- 4 hrs (Base RTK, GNSS ligado, UHF Tx ligado), 12,8 W 
de consumo médio de energia

- 6 hrs (Rover RTK, GNSS ligado, UHF Rx ligado), 5,9 W 
de consumo médio de energia

■■ Bateria Li-ion, 27,8 Wh (7,4 V x 3,7 Ah). Atua como UPS 
em caso de queda de energia

■■ 9-36 V entrada DC (EN2282, ISO7637-2)
■■ Característica da fonte externa DC

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
■■ Temperatura operacional 21: -40 °C a +65 °C 22

■■ Temperatura de armazenamento 23: -40 °C a +95 °C
■■ Umidade: 100% de umidade, +40 °C, IEC60945:2002
■■ IP67 (impermeável e à prova de poeira IEC 60529
■■ Queda: queda de 1 m sobre concreto
■■ Choque: MIL STD 810F (fig. 516.5-10) (01/2000), 

Sawtooth (40g / 11ms)
■■ Vibração: MIL-STD 810F (fig. 514.5C-17) (01/2000)

Especificações técnicas do SP90m

1 O produto foi desenvolvido para suporte total aos sinais BeiDou 
B3 assim que o sinal publicado oficialmente Interface Control 
Documentation (ICD) estiver disponível. 

2 Todos os sinais GNSS disponíveis são processados igualmente e 
combinados sem preferência a qualquer constelação específica, para 
obter um desempenho ideal mesmo em ambientes desfavoráveis.

3 A saída de 50 Hz está disponível como opção de firmware (a saída 
de 20 Hz é uma característica padrão). Em 50 Hz, um conjunto 
limitado de mensagens pode ser gerado simultaneamente por uma 
porta única.

4 O RTCM-3.2 Multiple Signal Messaging (MSM) garante 
compatibilidade com terceiros para quaisquer dados GNSS.

5 Formato proprietário da Trimble.
6 ATOM: Formato aberto Ashtech.
7 VRMS para posições autônomas/SBAS são geralmente duas vezes 

maiores do que HRMS.
8 A latência da rota é duas vezes mais alta.
9 Conforme exigido pelo Departamento de Comércio dos EUA, de acordo 

com as restrições de exportação.
10 Especificações de precisão e TTFF podem ser afetadas pelas 

condições atmosféricas, sinal multicaminho, qualidade e  
geometria satelital.

11 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.

12 Os valores de rede RTK e PPM usam a estação de base física mais 
próxima como referência.

13 Requer pelo menos L1/L2 GPS+GLONASS.
14 Especificações de precisão e TTFF podem ser afetadas pelas 

condições atmosféricas, sinal multicaminho, geometria satelital e 
disponibilidade de serviço L-band. Os serviços de correção Trimble 
RTX só estão disponíveis em terra.

15 Especificações de precisão e TTFF podem ser afetadas pelas 
condições atmosféricas, sinal multicaminho, geometria satelital e 
qualidade da disponibilidade das correções.

16 Dados L1/L2 exigidos.
17 Os níveis de precisão de sintonia são duas vezes maiores.
18 Dependendo das linhas de base, efemérides precisas e ocupações 

longas de até 24 horas poderão ser necessárias para obter as 
especificações de estática de alta precisão.

19 Um intervalo de gravação de 0,05 é baseado em uma saída de 20 
Hz. O padrão muda para 0,02 se a saída opcional de 50 Hz estiver 
instalada como opção de firmware.

20 O NTRIP caster embutido está disponível como opção de firmware.
21 A função da configuração é:
 - Modo de carregamento com bateria interna a um máximo de +45º C
 - Modo de descarregamento com bateria interna a um  

  máximo de +60º C
 - Sem bateria interna (fonte de energia externa) sob condições de   

  instalação de +65º C
 Em temperaturas muito altas, o módulo UHF não deve ser usado no 

modo transmissor. Com o transmissor UHF emitindo 2 W de energia 
RF, a temperatura de operação é limitada a +55 ºC.

22 Nesta temperatura, é necessário proteger as mãos para manusear o 
equipamento Revestimento inferior de alumínio (conforme EN60945).

23 Sem bateria. A bateria pode ser armazenada em locais com 
temperaturas de até +70 °C.

NOTA: Todos 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.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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Dados para Contato:

AMÉRICAS

10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021, EUA 

Telefone +1-720-587-4700 
888-477-7516  
(Linha de Discagem Gratuita nos EUA)

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

Rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye - CS 60433
44474  Carquefou (Nantes), França

Telefone 33 (0)2 28 09 38 00

ÁSIA-PACÍFICO

80 Marine Parade Road 
#22-06, Parkway Parade 
Singapore 449269, SINGAPORE

Telefone +65-6348-2212

www.spectraprecision.com


