
prijswijzigingen voorbehouden, prijzen exclusief 19% BTW,  
levering af magazijn Alphen aan den Rijn 
leveringen conform onze algemene voorwaarden,  
zoals geregistreerd onder nr. 28066379 bij de KvK Leiden. 

 
brochure 
 
 
Het overzicht wordt verdeeld in de volgende onderdelen:  

• GPS Ontvanger  
• Correctiemogelijkheden naar dGPS submeter 
• Instructie 
• Leveringstijd 
• Voorwaarden 

 
Elk onderdeel wordt beschreven en voorzien van een investering.  
 

GPS Ontvanger 
 
Trimble ProXT GPS ontvanger  
De Pathfinder ProXT is het Trimble GPS plaatsbepalingssysteem met 
een real-time nauwkeurigheid van beter dan 1 meter (submeter), indien 
gebruik wordt gemaakt van dGPS mogelijkheden. De volledig 
geïntegreerde GPS ontvanger is kabelloos (Bluetooth) en compact, 
waardoor GIS data-inwinning zeer gebruiksvriendelijk en efficiënt kan 
worden uitgevoerd. Uiteraard is de ProXT ook weer uitgerust met de 
Everest multipath onderdrukkingstechnologie, waardoor onder moeilijke 
GPS omstandigheden het beste resultaat wordt behaald. De ProXT kan 
zowel op een stok als aan de heup bevestigd worden. 
 
 
Systeemkenmerken 
 
Kenmerken Trimble ProXT 
Real time nauwkeurigheid Real Time submeter 
Gewicht van de ontvanger Configuratie weegt 0,72 kilogram 
Behuizing Configuratie is IP54 beproefd. Water/ en stofbestendig 

conform deze norm. 
Oplaadbare batterijen  Autonomie ruim één werkdag. 

 
Correctiemogelijkheden naar dGPS submeter 

 
Er zijn drie mogelijkheden om de submeter nauwkeurigheid te behalen: 

• Correctie op basis van EGNOS 
• Correctie op basis van publieke bakens 
• SMART-correctie  

 
EGNOS 
EGNOS is Europa's eerste stap in de huidige operationele satelliet navigatie systemen. EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) bestaat uit een netwerk van GPS grondstations, monitorstations 
en drie geostationaire communicatie satellieten, voor het verzenden van de correctie data naar GPS 
gebruikers.  
Beide configuraties zijn geschikt voor EGNOS/WAAS zodat u kosteloos gebruik kunt maken van deze 
dGPS service, om tot een hogere nauwkeurigheid te komen. De organisatie achter EGNOS is ESA 
(European Space Agency). 
Het EGNOS signaal bevindt zich nog steeds in de testfase. Het is verwachting dat het signaal operationeel 
wordt als de testfases goed worden doorlopen. De te behalen nauwkeurigheid op basis van EGNOS is 
ongeveer tussen 1 en 2 meter. 



 

 
Publieke bakens 
IALA is een internationale non-profit organisatie opgericht in 1957 en heeft als doel ondersteuning te 
bieden op het gebied van maritieme navigatie op zee, langs de kust en op het binnenwater. Veiligheid en 
efficiëncy in de scheepvaart (wereldwijd) is de doelstelling, door verbetering en harmonisatie van 
navigatiesystemen. IALA staat voor International Association of Marine Aids to Navigation Lighthouse 
Authorities.   
De uitzendingen van het Beacon dGPS signaal (RTCM) vanuit Hoek van Holland, Vlieland en Gilze Rijen 
zijn in Nederland over het algemeen goed te ontvangen, zijn gratis en hebben een submeter 
nauwkeurigheid.  
Voor professioneel gebruik en een meer consistente produktie-output wordt deze dGPS voorziening 
aanbevolen. Om dit signaal te kunnen ontvangen heeft u een bakenontvanger nodig. Dit is de Trimble 
GeoBeacon.  
 
SMART Correctie 
Met de geosurveysoftware SMART van Back2B6 wordt o.b.v. een ijkmeting en een validatiemeting dGPS 
toegepast. De correctie is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de opgegeven ijklocatie en het 
tijdsinterval waarbinnen de metingen worden verricht. Bij een meetframe van <0,5 uur en een exacte 
ijklocatie is de nauwkeurigheid <0,5 meter. 
 
 
Systeemkenmerken 
 
Kenmerken EGNOS Publieke bakens SMART-correctie 
Real time 
nauwkeurigheid 

Tussen 1 en 2 
meter 

Rond 1 meter Afhankelijk van de 
nauwkeurigheid van de 
invoer van de ijklocatie en 
het meetvenster; vanaf 
<0,5 meter 

Gewicht  geïntegreerd in de 
GPS ontvanger 

GeoBeacon is benodigd. 
Deze weegt 0,8 kg. 

 

 
 
Rugtas Uitvoering EGNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bestelformulier 
 

 
  

Rugtas Uitvoering Pro XT 
Zonder veldboek, zonder inwinsoftware 

Oktober 2010 

Aantal Part# Omschrijving Verkoopprijs 
   Systemen Euro 

 52250-20 Trimble GPS Pathfinder ProXT Ontvanger 2310 
 

  

standaard leveringsomvang: Pro X(T)(H)-Reciever, Power 
Supply. CD User Guide, Null modem Cable, AC adaptor kit, 
Battery Pack, Belt Clip, Screwhead Adaptor   

 31165 Antennestok 30 cm voor op de rugtas 25 
 39870 Rugtas 175 
  Accessoire  
 55700-00 GeoBeacon baken ontvanger 1539 

 
Garantie en onderhoud 
 
Garantie 
Wij geven 1 jaar garantie op de apparatuur. Voor de GPS ontvanger is een jaar extended hardware 
warranty mogelijk. Deze optie is in het prijsoverzicht opgenomen. 
 
Onderhoud (vink aan bij afname periodiek preventief onderhoud) 
 
Trimble ProXT   

□  Jaarlijks Periodiek Preventief Onderhoud ProXT  € 160,00 

   
GeoBeacon   

□  Jaarlijks Periodiek Preventief Onderhoud GeoBeacon  € 160,00 

   
Voorwaarden 

Leveringen conform onze algemene voorwaarden, zoals geregistreerd onder nr. 28066379  bij de KvK  
Rijnland. 
 
Naam:           
 
Bedrijf:           
 
BTW-nummer:          
 
Afleveradres:          
 
           
 
Factuuradres:          
 
           
 
Handtekening bevoegde persoon   Bestellen via Back2B6 BV 

Fax: +31 84 7235594 
 
      


