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Leica Viva GS16 – Experimente a Inovação
Conheça a última tecnologia de inovação, um GNSS de autoaprendizagem com RTKplus e SmartLink. O crescente número
de sinais de uma constelação de satélites cada vez maior exige que o receptor GNSS seja mais inteligente do que nunca.
Simplificando, o RTKplus é o RTK melhorado. O RTKplus se adapta de modo inteligente à mudança de condições,
selecionando os melhores sinais para apresentar as posições mais acuradas. Trabalhe com mais eficiência e em ambientes
mais desafiadores do que você já trabalhou antes.
Aprecie o posicionamento acurado ininterrupto, mesmo quando o seu serviço de correção local está indisponível devido
à obstrução ou falta de cobertura celular através do serviço SmatLink global. Mesmo quando nenhum dado de referência
está disponível, é possível trabalhar remotamente com o SmartLink.

Software envolvente

Compartilha dados perfeitamente
entre todos os seus instrumentos

Cuidado com o cliente a um clique de
distância

A smart antenna Leica Viva GS16 GNSS vem
acompanhada do revolucionário software
Captivate, tornando dados complexos em
modelos 3D mais realísticos e trabalháveis.
Com aplicativos fáceis de usar e tecnologia
sensível ao toque familiar, todas as formas
de medição e dados do projeto podem
ser visualizados em todas as dimensões.
O Leica Captivate abrange indústrias e
aplicações com um pouco mais que um
simples toque, seja com GNSS, estação
total ou ambos.

O Leica Infinity importa e combina dados
dos seus instrumentos GNSS, estação total
e nível para um resultado final e acurado.
Quando todos os instrumentos trabalham
em conjunto, produzem uma informação
precisa e acessível, e o processamento dos
dados é simples.

Com o Active Customer Care (ACC), uma
rede global de profissionais experientes
está a um clique de distância para guiá-lo
em qualquer desafio. Elimine atrasos com o
Serviço técnico superior, termine as obras
mais rápido e evite custos de revisitas
com a excelente consultoria de suporte.
Controle seus custos com o Customer Care
Package (CCP) sob medida, para ficar tranquilo de estar coberto em qualquer lugar, a
qualquer hora.

RTKplus
555 canais para mais sinais, aquisição mais rápida
e sensibilidade melhorada
Gerenciamento inteligente da multifrequência,
sinais de multiconstelação
Seleção inteligente para rejeitar automaticamente
sinais refletidos ou ruído

CONSTRUÍDO PARA AMBIENTES MAIS EXIGENTES
Proteção IP68
Construído para temperaturas extremas de
-40°C a +65°C
Cumpre os padrões mais exigentes em toda a vida
útil do produto
ERGONÔMICO

SMARTCHECK
Tecnologia RTK única que fornece verificação 		
contínua para garantir os resultados corretos
Inicialização em segundos
Completa confiabilidade
SMARTLINK
Atinge acurácia de posicionamento centimétrica em
todo o mundo - perfeito para trabalhar em áreas
remotas ao redor do mundo
Não é necessário estação base RTK ou rede RTK,
a correção de dados é transmitida continuamente
por satélites que oferecem cobertura global
Cobre falhas RTK para posicionamento centimétrico
ininterrupto

Dispositivos de telefone móvel e rádio UHF RTK
integrados
Compacto
Leve
SERVIÇOS ONLINE
SmartNet Satellite Positioning - seu parceiro No.1
para rede RTK
Leica Active Assist - o próximo nível em suporte
Leica Exchange - transferência fácil, rapida e segura
de dados

Desbloqueie o poder dos
dispositivos portáteis
Através da controladora ou tablet, coloque todo o escritório
em movimento com o poder de ter tudo na palma da mão.
A controladora Leica CS20 e tablet Leica CS35 oferecem o máximo
em controle e conveniência com completa mobilidade. Tecnologia
sensível ao toque que permite um processamento de dados
confortável e rápido enquando uma deslumbrante vista 3D transforma
sua experiência Leica Viva GNSS.
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Revolucionando o mundo da medição e o levantamento por
aproximadamente 200 anos, a Leica Geosystems cria soluções
completas para os profissionais em todo o mundo. Conhecida pelos
produtos premiados e o desenvolvimento de soluções inovadoras,
os profissionais de diversas indústrias, como aeroespacial e defesa,
segurança e proteção, construção e fabricação, acreditam na Leica
Geosystems para todas as suas necessidades geoespaciais. Com
instrumentos precisos e acurados, software sofisticado e serviços
confiáveis, a Leica Geosystems agrega valor a cada dia, moldando o
futuro do nosso mundo.
Leica Geosystems é parte da Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA
B; hexagon.com), uma líder global provedora de tecnologias de
informação que impulsionam a melhoria da qualidade e produtividade
em aplicações geoespaciais e industriais.
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Vídeos tutoriais estão disponíveis em:
http://www.leica-geosystems.com/captivate-howto
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