
NCGeo-S4  
  

NCGeo-S4 er et kompakt og effektivt GNSS-system for innmåling og utsetting med centimeterpresisjon. Med sin 

lave vekt og tiltkompensering måler man raskt, enkelt og med god ergonomi. Med det smarte og lettfattelige pro-

grammet NCGeo-Survey i måleboken, jobber du direkte i kartet på den lyssterke skjermen, både ved utsetting og 

innmåling av data. 

NCGeo-S4 er utstyrt med en liten og 

lett Android-målebok med både fysisk 

og virtuelt tastatur.  

Det moderne og brukervennlige pro-

grammet NCGeo-Survey er utviklet 

for innmåling og utsetting direkte i 

kartet. Klikk på et objekt og sett ut 

eller mål inn og se hvordan objektet 

vokser fram i kartet.  

Del data via e-post eller skytjeneste 

direkte i felt. 

Support får du via Norsecraft Geo 

Support. Der får du den hjelpen du 

trenger, via fjernstyring, når du 

trenger den, der du er. 

NCGeo-S4 er en av de mest kom-

pakte og letteste GNSS RTK –

roverne på markedet med en vekt på 

kun 730g.  

Gjennom å bruke signaler fra alle 

satelittsystemer initialiserer og måler 

den svært hurtig -  også under ut-

fordrende forhold.  

Med 12 timers batteritid jobber du 

enkelt en hel arbeidsdag uten å lade 

eller bytte batteri. 

Tiltkompensatoren med IMU sensor   

gjør innmålingen hurtig, siden du slip-

per å lodde stangen.    

Trenger du hjelp med din NCGeo-S4 

vil vår supportavdeling hjelpe deg.  

Vår support har lang erfaring med 

landmålingsutstyr og kan bistå via 

telefon, e-post eller ved direkte       

oppkobling til måleboken.  

Service utføres på vårt verksted av 

sertifiserte teknikere. 

Vår support har åpent fra 07.00 til 

19.00 mandag-torsdag og fra 07.00 til 

16.00 på fredager. 

Vi kan også bistå med produksjon og 

behandling av data. 
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NCGeo-S4   
Spesifikasjon rover 

GNSS Performance (1)   

Channels 624 channels 

GPS L1, L2, L5 

GLONASS L1, L2 

Galileo E1, E5a, E5b 

BeiDou B1, B2, B3 

SBAS L1 

QZSS L1, L2, L5 

GNSS Accuracies (2)   

Real time kinematics 
(RTK) 

Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 
mm + 1 ppm RMS Initialization time: < 10 s 
Initialization reliability: > 99.9% 

Post -processing kine-
matics (PPK) 

Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS 
Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS 

Post - processing static 
Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS 
Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS 

Code differential 
Horizontal: 0.4 m RMS      Vertical: 0.8 m RMS 

Autonomous Horizontal:1 m RMS Vertical: 1.5 m RMS 

Positioning rate 1 Hz, 5 Hz and 10 Hz 

Time to first fix (3) 

Coldstart: < 45 s 
Hot start: < 30 s 
Signalre-acquisition: < 2 s 

RTK tilt - compensation 
Additional horizontal pole-tilt uncertainty 
typically less than 10 mm +0.7 mm/°tilt 

Hardware   

Size (L x W x H) 119 mmx 119 mmx 85 mm 

Weight 0.73 kg  

Environment 
Operating:-40°C to +65°C       Storage: -40°C to 
+85°C 

Humidity 100% condensation 

Ingress protection 

IP67 waterproof and dustproof, protected 
from temporary immersion to depth 1m 

Shock Survive a 2-meter pole drop 

Tilt sensor 

Calibration-free IMU for pole -tilt compen-
sation.Immune to magnetic disturbances. 

Front panel 4 LED 

Certifications 
FCC Part 15 (class B Device), FCC Part 22, 24, 
90; CE Mark; NGS Antenna Calibration. 

Communikcation   

Wi-Fi 802.11 b/g/n, access point mode 

Bluetooth ® BT4.1 

Ports 

1 x USBType-C port (data download, cgarge-
ing, firmware update) 1 x UHFantenna port 
(TNC female) 

UHFradio 

Standard Internal Rx: 430 - 470 MHz 
Protocol: CHC, Transparent, TT450 
Link rate: 9600 bps / 19200 bps 

Data formats 

RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input / output 
HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02 
NMEA 0183 output 

Data storage 8GB internal memory 

Electrical   

Power consumption 

Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 
mm + 1 ppm RMS Initialization time: < 10 s 
Initialization reliability: > 99.9% 

Post -processing kine-
matics (PPK) 

Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS 
Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS 

Post - processing static 
Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS 
Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS 

Code differential 
Horizontal: 0.4 m RMS      Vertical: 0.8 m RMS 

Autonomous 
Horizontal:1 m RMS           Vertical: 1.5 m RMS 

Positioning rate 1 Hz, 5 Hz and 10 Hz 

Time to first fix 

Coldstart: < 45 s 
Hot start: < 30 s 
Signalre-acquisition: < 2 s 

RTK tilt - compensation 
Additional horizontal pole-tilt uncertainty 
typically less than 10 mm +0.7 mm/°tilt 

Electrical   

Power consumption 4 W (depending on user settings) 

Li-ion battery capacity 
Built-in non-removable battery 
6800 mAh, 7.4V 

Operating time on 
internal battery (4) 

RTK Rover 12 h Static up to 15 h 

*All specifications are subject to change without notice. (1) Compliant, but subject to availability of BDS ICD and Galileo 

commercial service definition. BDS B3 and Galileo E6 will be provided through future firmware upgrade. (2) Accuracy and 

reliability are determined under open sky, free of multipaths, optimal GNSS geometry and atmospheric condition. Perfor-

mances assume minimum of 5 satellites, follow up of recommended general GPS practices. (3) Typical observed values. (4) 

Battery life is subject to operating temperature. 
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NCGeo-S4  
Målebok 

NCGeo-320 har Android operativsystem, stor høyoppløst touch-skjerm, både fysisk og virtuelt tastatur, 16 timers batteritid, 

samt lav vekt (372g) og er bygd for tøffe miljøer (IP67). Den kan lett holdes i hånden eller monteres i holder på stangen. En 

lettvekts kombinasjon som gjør den til det naturlige valget for en landmåler.   

Med trådløs kommunikasjon som integrert modem, WiFi, BT eller USB kommuniserer den med  internet, rover eller andre 

enheter - selvfølgelig med intergrert autonom GNSS og 8Mp kamera med blits.   

Trenger du hjelp med din NCGeo-S4 

vil vår supportavdeling hjelpe deg.  

Vår support har lang erfaring med 

landmålingsutstyr og kan bistå via 

telefon, e-post eller ved direkte       

oppkobling til måleboken.  

Service utføres på vårt verksted av 

sertifiserte teknikere. 

Vår support har åpent fra 07.00 til 

19.00 mandag-torsdag og fra 07.00 til 

16.00 på fredager. 

Vi kan også bistå med produksjon og 

behandling av data. 

IP67 

NCGeo-320 gir ikke opp i dårlig vær! 

Den tåler 1,2 meter fall mot hardt un-

derlag, og er godkjent med IP67 samt 

MIL-STD-810G. 

Klar for oppdrag! 

Med sitt klare 5.5” display med høy 

oppløsning (1280*720 HD) vises 

måledata og kart klart og tydelig. 

Med batterikapasitet for 16 timers 

kontinuerlig drift gjennomføres til og 

med de lengste oppdragene uten 

avbrudd. Etter bruk lades batteriet på 

4 timer, og er klart for nye oppdrag. 

NCGeo-320 er utstyrt med CPU Qual-

comm MSM8940 Octa Core 1.4 GHz 

som garanterer kapasitet god nok for 

effektiv bearbeiding av store         

datamengder.  

Hovedkontor 
NCGeo AS 

Skuiveien 43 
1339 Vøyenenga 

Org.nr: 995 460 092  

Kontakt 
67 17 75 15  

post@ncgeo.no 
support@ncgeo.no 

Salg/økonomi 
67 17 75 15 

post@ncgeo.no 

SUPPORT 
908 09 444 

support@ncgeo.no 



 

NCGeo-S4  
Spesifikasjoner målebok 

System   

Operating system  Android 7.1 

CPU  Qualcomm MSM8940 Octa Core 1.4 GHz 

RAM  2MB 

Channel  55 channels 

Flash memory  16MB 

Extension  Micro SD card, up to 128 GB 

Physical   

Size (L x W x H) 221.5 mm 87 mm 19.7 mm 

Weight 372 g (13.1 oz) with battery 

Environment 

Operating: -30 C to +60 C 
(-22 F to +140 F) 
Storage: -30 C to +70 C 
(-22 F to +158 F) 

Dust and water proof IP67 

Autonomous 
Horizontal:1 m RMS           Vertical: 1.5 m RMS 

Shock and vibration 1.2 m (3.9 ft) fall onto concrete 

Display 

5.5" LCD display 
Capacitive multi-touch screen 
(HD 1280 720) 

Keypad Alphanumeric keypad 

Camera 
8-megapixel camera with auto-focus 
Flashlight 

Certificate   

CE Mark  

Communications   

Network modem 

Dual SIM & Dual standby 
LTE: Band1/Band2/Band3/Band4/Baud5/ 
Baud7/Baud8/Baud17/Baud20/Baud28 
WCDMA: B1/B2/B5/B8 
CDMA/CDMA-EVDO: B0 
GSM: 850/900/1800/1900 

Wi-Fi 802.11 b/g/n, access point mode 

Bluetooth V4.1 

USB Type C, OTG supported 

Electrical   

Li-ion battery capacity  8000 mAh 

Operating time (1)  16 h 

Charging time  4 h (typical) 

Sensors   

Internal 
 GPS / G-sensor / Light sensor / NFC / E-
compass / Gyroscope 

*All specifications are subject to change without notice. (1) Operating time varies based on temperature  
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NCGeo-Survey  
Software 

Det moderne og lettfattelige programmet NCGeo-Survey er utviklet for innmåling og utsetting direkte i kartet. Ved å bruke for 

eksempel Google Maps eller WMS-kart som bakgrunnskart, er det enkelt å orientere seg når man er ute i felt.  

NCGeo-Survey er en godt utprøvd app for innmåling og utsetting med GNSS. NCGeo-Survey er utviklet for måling og utsett-

ting med høy presisjon. Den har et lettlest og enkelt brukergrensesnitt. Du jobber enkelt med  for eksempel CAD-tegninger og 

den kan dele data med dine kolleger raskt gjennom skytjeneste. Data eksporteres direkte til blant annet KOF, DWG og XML. 

Support via NCGeo Support, vår ”Help desk” bruker fjernstøtte til å hjelpe deg, der du er, når du er der! 

Effektiv arbetsflyt mellom felt og 

kontor. 

Støtte for ulike formater. For ek-

sempel DXF, DWG, SHP, KML, KMZ, 

CSV, DAT, TXT og KOF. 

Skytjeneste for å dele data med kolle-

ger i felt. 

Bakgrunnskart 

Visualiser dine prosjektdata sammen 

med bakgrunnskart. NCGeo-S4 inte-

grerer onlinekart fra Google,, OSM, 

BING og WMS for grafisk orientering 

av innmålte eller importerte data.  

Feltdataprogram for alle typer inn-

måling. 

Allsidig og klart for de fleste oppdrag. 

NCGeo-Survey er tilpasset land-

måling, bygg og anlegg, og GIS-

datainsamling for kraft, fiber, skog-

bruk, jorddbruk mm. 

Brukergrensesnitt med tilpasnings-

muligheter gjør NCGeo-Survey lett å 

bruke og hjelper deg med å fokusere 

på oppgaven for hånden.  

Utviklet for og av landmålere! 

 

Trenger du hjelp med din NCGeo-S4 

vil vår supportavdeling hjelpe deg.  

Vår support har lang erfaring med 

landmålingsutstyr og kan bistå via 

telefon, e-post eller ved direkte       

oppkobling til måleboken.  

Service utføres på vårt verksted av 

sertifiserte teknikere. 

Vår support har åpent fra 07.00 til 

19.00 mandag-torsdag og fra 07.00 til 

16.00 på fredager. 

Vi kan også bistå med produksjon og 

behandling av data. 
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NCGeo-Survey  
Spesifikasjoner software 

Features 

Intuitive workflow 

Comprehensive Import/Export Format support 

Standard CGD correction file 

Repeater correction function 

RTCM message 

Intuitive system menu 

Manage receiver firmware update 

Customizable layer display 

Real-time global TEC map 

Connection types (Bluetooth, Wi-Fi and demonstration) 

Embedded e-manual 

Powerful COGO tools (earthw ork, inverse, grid to ground,...) 

GNSS RAW data recording 

Measurement geofencing 

Site calibration with advanced quality control 

Multi-language interface 

Cloud service 

Voice or sound prompt 

Landscape mode 

Tilt measurement 

Data quick share 

Physical keyboard shortcut 

Field Hardware Support 

NCGeo-S4 

Android smartphone and handheld controller with internal GPS 

Peripheral instruments such as generic NMEA0183 receivers, 
pipeline detector and laser rangefinder 

Data Collector Support 

Android devices (operating system 4.2 and higher) 

Operating System 

Android 4.2 and higher 

Communication Protocols Configuration 

CHC 

Transparent 

TT450 

SATEL_3AS 

PCC4FSK 

NTRIP 

TCP Direct 

APIS 

Supported Languages 

Bulgarian 

Chinese (Simplified) 

Chinese (Traditional) 

Croatian 

English 

Finnish 

French 

German 

Greek 

Hungarian 

Japanese 

Korean 

Mongolian 

Persian 

Polish 

Portuguese 

Russian 

Slovak 

Swedish 

Thailand 

Thailand 

Turkish 

Vietnamese 
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