
HIPER VR
 GNNS-ONTVANGER MET VEELZIJDIGE 

FUNCTIONALITEIT



•	Universal Tracking Channels™ voor alle satellieten, 
signalen en constellaties

•	 In het veld getest, veldklaar ontwerp met 
beschermingsklasse IP67

•	Compact formaat, ideaal voor millimeterGPS en 
Hybrid Positioning™

•	Revolutionaire 9-assige IMU en ultracompact 3-assig 
eCompass

 Complete, geavanceerde 
prestaties

HIPER VR

Beter en kleiner
De kleine en lichte HiPer VR biedt meer dan u op het 
eerste gezicht zou denken. Niet alleen is hij voorzien 
van de meest geavanceerde GNSS-technologie, 
maar hij is ook helemaal klaar voor de meest extreme 
werkomgevingen. Zijn robuuste behuizing weerstaat 
alles waaraan hij in ruige werkomgevingen wordt 
blootgesteld.

Dankzij Topcon’s geavanceerde GNSS-chipset met 
Universal Tracking Channel™-technologie volgt de 
ontvanger automatisch alle satellietsignalen van boven, 
nu en in de toekomst.

Alle signalen, alle satellieten, alle constellaties: alles in 
een compact, robuust ontwerp met geïntegreerde IMU 
en eCompass.

TILT™ – Topcon Integrated Leveling Technology 
De HiPer VR beschikt over een revolutionaire 9-assige 
IMU (Inertial Measurement Unit, traagheidsmeeteenheid) 
en een ultracompact 3-assig eCompass. Deze 
geavanceerde technologie compenseert verkeerd 
genivelleerde veldmetingen tot maar liefst 15 graden uit 
het lood.

Onhandige opnames op steile hellingen of moeilijk te 
bereiken plekken zijn met TILT nu een fluitje van een 
cent. 15°15°



 Voeding

 Serieel  Micro-USB

 Externe GNSS-antenne

 Aan/uit-knop

 Fence Antenna®

 Accu

 Zenden/ontvangen
 Bluetooth®

 Opnemen

 Status



HIPER VR

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. ©2018 Topcon 
Corporation. Alle rechten voorbehouden. T304NB A 
10/18 Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® 
zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom 
zijn van Bluetooth SIG, Inc., en voor elk gebruik van 
dergelijke merken door Topcon is een licentie verleend. 
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn 
eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Voor meer informatie:
www.topconpositioning.com/hiper-vr

Topcon Positioning Belgium 
Z-3 Doornveld 141  ·  1731 ZELLIK
Phone:  +32 246 68 230  ·  Fax:  +32 246 68 300
www.topconpositioning.be

GNSS-tracking

Aantal kanalen 226 met Topcon’s 
gepatenteerde Universal 
Tracking Channels™-
technologie

Signalen

GPS-signalen L1 C/A, L1C 1 L2C, L2P(Y), L5 1 
L1C, indien signaal beschikbaar

GLONASS L1 C/A, L1P, L2C/A, L2P, 
L3C 2 2 L3C, indien signaal 
beschikbaar

Galileo E1/E5a/E5b/Alt-BOC

BeiDou/BDS B1, B2

IRNSS L5

SBAS WAAS, EGNOS, MSAS, 
GAGAN (L1/L5 3) 3 L5, indien 
signaal beschikbaar

L-band TopNET Global-D en -C 
correctieservices

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

Positioneringsprestaties

Static/Fast Static H: 3 mm + 0,4 ppm V: 5 mm 
+ 0.5 ppm*

RTK H: 5 mm + 0,5 ppm

RTK, scheef-
standscompen-
satie

H: 1,3 mm/° scheefstand; 
scheefstand ≤ 10° H: 1,8 mm/° 
scheefstand; scheefstand > 
10° Maximale aanbevolen hoek 
voor scheefstandscompensatie 
is 15° **

DGPS 0,25 m HRMS

L-band, D-
correctieservice

H: < 0,1 m (95%) V: < 0,2 m 
(95%)

Gebruiksduur Zendmodus: 10 uur Ontvangst-
modus 1 W: 6 uur
Externe accu (12 V) wordt aanbevolen 
bij gebruik van HiPer VR met interne 
radio in zendmodus.

Interne radio's 425-470 MHz UHF-radio Max. 
zendvermogen: 1 W Bereik: 
5-7 km normaal; 15 km in 
optimale omstandigheden.***

Geheugen Intern niet-verwijderbaar 8 GB 
SDHC

Omgeving Beschermingsklasse – IP67

Bedrijfstemperatuur – -40 °C 
tot +70 °C
Luchtvochtigheid – 100%, 
condenserend
Valbescherming – van 1,0 m 
op beton Paalval van 2,0 m 
op beton

Afmetingen 150 x 100 x 150 mm (b x h x d)

Gewicht < 1,15 kg

*   Op basis van nominale waarnemingsomstandigheden en strikte verwerkingsmethoden, waaronder het gebruik van GPS 
met dubbele frequentie, precieze ephemeriden, kalme ionosferische omstandigheden, goedgekeurde antennekalibratie, 
onbelemmerd zicht boven 10 graden en een waarnemingsduur van ten minste 3 uur (afhankelijk van de lengte van de 
basislijn). 1 Neem voor informatie over beschikbaarheid contact op met uw Topcon-contactpersoon.

**  Na geslaagde TILT-kalibratie en in werkomgevingen zonder magnetische storing.

***  Afhankelijk van het terrein en de bedrijfsomstandigheden.

Opties voor geïntegreerde radio en 
modem
400 MHz UHF-radio voor zenden/ontvangen

Uiterst configureerbaar
Ontworpen om met u mee te groeien. Unieke 
elektronische optiebestanden stellen u in staat 
om beschikbare functies direct te activeren.

Toekomstbestendig
Topcon’s full-wave-antenne volgt alle 
GNSS-signalen die nu beschikbaar zijn en is 
ontworpen om de constellaties en signalen 
van morgen te volgen.

Technologie gereed voor L-band
Gereed voor L-band, voor wereldwijde ontvangst 
van geavanceerde GNSS-correctiegegevens1


