
SGR-1

O SGR-1 é um receptor de 
placa única que processa 
simultaneamente os sinais 
GLONASS e GPS com uma 
taxa de atualização de posição 
de até 20 Hz com a tecnologia 
de posicionamento avançada 
TruPass™ para maior precisão e 
mais estabilidade passo a passo 
em aplicações dinâmicas. 

Com 32 canais universais, 
o SGR-1 rastreia diferentes 
combinações de GPS L1 
C/A, GLONASS L1 e também 
SBAS, inclusive EGNOS e 
WAAS. O SGR-1 recebe sinais 
OmniSTAR da banda-L e 
fornece medições no modo VBS.

A velocidade de percurso é 
fornecida como uma saída 
de radar simulada para 
operações de velocidades 
lentas aprimoradas, como na 
semeadura ou pulverização. 
O design compacto e resistente 
proporciona proteção contra 
água e poeira de acordo  
com os padrões IP66.  
O SGR-1 apresenta capacidade  
de comunicação serial e CAN.

Dados físicos

Dimensões/peso 130 x 60 mm/640 g

Montagem Base com rosca interna de 5/8-11 UNC, ou magnética para teto ferroso

Conector Conector DTM alemão de 12 pinos estendido

Temperatura Operacional: -40 C a 85 ºC
Armazenamento: -40 C a 85 ºC

Alimentação

Tensão 9 a 28 VCC

Alimentação 2,5 W a 12 VCC típico

Antena

Sinais rastreados L1 GPS/GLONASS com compatibilidade com banda-L

Frequências de entrada 
de RF 1.530 MHz – 1.610 MHz

Saída PPS Resolução de 5 ns, precisão pulso a pulso ≤30 ns, LVTTL, polaridade 
e período configuráveis

Saída de radar Saída de frequência variável com velocidade de percurso simulada

Entrada/saída de dados RS-232, 2 portas de até 460,8 kbps sem controle de fluxo CAN;  
1 porta, em conformidade com NMEA2000

Canais de rastreamento SV 32 GPS L1 C/A, código e portadora GLONASS L1 C/A, SBAS

Tempo de aquisição (TTFF)

Partida a quente/morno/frio < 10 segundos / < 35 segundos / < 60 segundos

Reaquisição < 1 seg

Dados

Formatos compatíveis Formato de dados de saída exclusivo (TPS) NMEA 0183 versões 2.1, 
2.2, 2.3 e 3.0, conformidade com NMEA2000 RTCM SC104 versões 
2.1, 2.2, 2.3 e modelos de variação magnética e geoidal 3.0 de entrada/
saída, coordenadas de grade

Taxas de dados Medições e posicionamento brutos, até 20 Hz

Precisão

Posicionamento autônomo Horizontal: 2 m, Vertical: 3 m

Diferencial de código 
de posição

Horizontal: 0,4 m, Vertical: 0,6 m  
(GPS Diferencial com correção externa)

Posição OmniSTAR VBS Horizontal: 0,9 m

Velocidade 0,03 m/seg

Tempo 20 nseg RMS

Precisão da medição Código L1 C/A < 0,5 m
Fase de portadora L1 < 2 mm
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Para mais informações:
topconpositioning.com/sgr-1

• Aquisição de sinal rápida e de multiconstelação
• 32 canais para rastreamento universal L1 de GPS/GLONASS/SBAS
• Taxa de atualização de medição/posição de até 20 Hz
• Indicador com LED tricolor
• Canal banda-L para correções de OmniSTAR com VBS
• Saída de radar emulada para simulação de velocidade de percurso

Tecnologia de posicionamento avançada


