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ProMark 100 

 
Τν ProMark 100 είλαη ε πιένλ 

επέιηθηε ιχζε γηα επεμεξγαζία εθ 

ησλ πζηέξσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλν 

γηα εχθνιεο θαη απνηειεζκαηηθέο 

ηνπνγξαθηθέο εθαξ-κνγέο αθφκε 

θαη ζε πνιχ απαηηεηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Με ελζσκαησκέλε ηελ 

πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία BLADE, 

έλα εηδηθά αλαπηπγκέλν αιγφξηζκν 

ηεο Ashtech γηα ηελ επεμεξγαζία 

GNSS δεδνκέλσλ, ιακβάλεη θαη 

εθκεηαιιεχεηαη φια ηα ζήκαηα απφ 

ηα ππάξρνληα δνξπθνξηθά 

ζπζηήκαηα GPS, GLONASS θαη 

SBAS, θαζηζηψληαο ην ProMark 

100 αζπλαγψληζην. 

 

Η Ashtech κε ην ProMark 100 

πξνζθέξεη κηα ηζρπξή θαη ζηηβαξή 

θνξεηή ζπζθεπή κε αλνηρηφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 

Mobile®6.5. Μαδί κε ηηο αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίεο, ηε κεγάιε κλήκε 

αιιά θαη ηε απμεκέλε απηνλνκία 

θαζίζηαηαη ην πιένλ ηδαληθφ 

πξντφλ γηα απαηηεηηθέο εξγαζίεο 

πεδίνπ. 

 

Η επεθηαζηκφηεηα ηνπ ProMark 

100 επηηξέπεη ηελ αλαβάζκηζή ηνπ 

ζε GLONASS, RTK, L2, θαη 

GSM/GPRS δπλαηφηεηεο. Σε 

ζπλδπαζκφ κε ην ινγηζκηθφ 

ProMark Field, ην ProMark 100 

είλαη κηα εμαηξεηηθά ειθπζηηθή 

ιχζε γηα θάζε κεραληθφ. 

 

Εξαιπεηικέρ GPS & GLONASS 

Επιδόζειρ 

 Ιζρπξή ηερλνινγία BLADE γηα 

βέιηηζηεο επηδφζεηο 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο 

 Δπέθηαζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο 

 

Εςκολία ζηη σπήζη 

 Δχρξεζην ινγηζκηθφ ProMark 

Field  

 Σπκπαγήο & ειαθξχο ζρεδηαζκφο 

γηα βέιηηζηε θνξεηφηεηα  

 Δθηεηακέλε δηάξθεηα απηνλνκίαο 

κπαηαξίαο θαη κλήκεο 

 
Εςελιξία 

 Πιήξσο αλαβαζκίζηκν γηα RTK, 

GLONASS θαη GIS εθαξκνγέο 

 Αλνηρηή πιαηθφξκα Windows 

Mobile 6.5  

 Πιήξσο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο: 

Bluetooth, WLAN, GSM/GPRS 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Λογιζμικό πεδίος ProMark Field  
Τν ινγηζκηθφ πεδίνπ ProMark Field, ζρεδηαζκέλν γηα ην ProMark 100, είλαη 

εμαηξεηηθά εχθνιν ζηε ρξήζε θαη ζηελ εθκάζεζε. Παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα απνηειεζκαηηθή εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

θαζψο θαη  γηα RTK εθαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαηαγξαθήο 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, ξπζκίζεηο γηα δηάηαμε Base - Rover, ζηαηηθέο ή 

θηλεκαηηθέο εξγαζίεο, ξπζκίζεηο ζχλδεζεο ζε δίθηπα γηα εξγαζίεο  

απνηχπσζεο ή ράξαμεο. Τν ProMark Field πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ProMark 100 έλα απιφ αιιά ηαπηφρξνλα ηζρπξφ εξγαιείν, ρσξίο πεξηηηέο ή 

πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο. 

Λογιζμικό γπαθείος GNSS Solutions™   
Τν GNSS Solutions ™ είλαη έλα νινθιεξσκέλν παθέην ινγηζκηθνχ κε φια ηα 

εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα επηηπρή επεμεξγαζία GNSS δεδνκέλσλ. 

Πεξηιακβάλεη πξνεγκέλε ηερλνινγία εληνπηζκνχ ησλ ζθαικάησλ θαη εξγαιεία 

αλάιπζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ γηα λα εμαζθαιίζεη αθξηβή θαη 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Οη ξνπηίλεο ειέγρνπ ζθαικάησλ θιεηζίκαηνο  

βξφγρσλ, ε επαλαιακβαλφκελε επίιπζε δηαλπζκάησλ, ε αλάιπζε θαη 

ζπλφξζσζε ησλ παξαηεξήζεσλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, 

απνηεινχλ αλαπφζπαζηα εμαξηήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Τν ινγηζκηθφ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο Raster θαη Vector ραξηψλ πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε 

ηε δεκηνπξγία επηπέδσλ πιεξνθνξίαο, ζπλδπάδνληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα 

πιεξνθνξία, κε ηελ ηξέρνπζα ηεο εξγαζίαο θαζψο επίζεο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ, φπσο κηα ράξαμε, απφ ην γξαθείν.  



ProMark 100 Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ*
 

 
 

GNSS Χαπακηηπιζηικά 
 45 παξάιιεια θαλάιηα  

-  GPS 

-  GLONASS 

-  L1 C/A, L1 P(Y)-θψδηθαο, L1 πιήξεο κήθνο 

θχκαηνο 

-  SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS 

 Πιήξσο αλεμάξηεηεο κεηξήζεη ο 

θψδηθα θαη  θάζεο   

 Τερλνινγία  Advanced multipath 

mitigation  γηα εμάιεηςε 

ζθάικαηνο πνιιαπιψλ 

δηαδξνκψλ   

 Τερλνινγία BLADE ηεο Ashtech γηα βέιηηζηε 

απφδνζε 

 Έσο 20 Hz real-time GPS, GLONASS, SBAS 

raw data (θψδηθαο θαη θάζε) θαη εμαγσγή 

ζέζεο 

 Υπνζηεξηδφκελα format δεδνκέλσλ: ATOM (Ashtech 

Optimized Messaging), RTCM-2.3, RTCM-3.1, CMR, 

CMR+, DBEN, LRK 

 Δμαγσγή κελπκάησλ NMEA 0183  

 Γίθηπν RTK: VRS, FKP, MAC 

 
Ακπίβεια ππαγμαηικού σπόνος  

(HRMS) 1 2 3 

  Static post-processing: 5 mm + 1 ppm 

 Kinematic post-processing: 12 mm + 2 ppm  

ηππηθά 

 RTK: 10 mm + 1 ppm ηππηθά 

 DGPS: < 30 cm + 1 ppm ηππηθά 

 SBAS: < 50 cm 

 
RTK Initialization (on-the-fly) 

Χπόνορ Initialization  
 < 3 min ηππηθά (GPS + GLONASS) 

 < 5 min ηππηθά (κφλν GPS) 

Εμβέλεια 
 Έσο 10 km ηππηθά, GPS + GLONASS 

 Έσο 7 km ηππηθά, GPS κφλν  

Αξιοπιζηία 
 Έσο 99.9% ηππηθά 
 

Επεξεπγαζηήρ 

 Marvell®PXA 320 

 Ταρχηεηα: 806 MHz 

 

Λειηοςπγικό ύζηημα 

 Microsoft Windows®  Mobile 6.5 

 Γηαζέζηκεο γιψζζεο: Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, 

Διιεληθά, Ιηαιηθά, Ιαπσληθά, Κνξεάηηθα, 

Πνξηνγαιηθά, Ιζπαληθά, Κηλέδηθα 4 

 Τν παθέην ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη: 

-  GNSS Toolbox γηα GNSS έιεγρν 

-  Internet Explorer 

-  E-mail client 

-  Microsoft Office Mobile 

-  Transcriber (αλαγλψξηζε ρεηξνγξάθνπ) 

-  ActiveSync 

Επικοινωνία 

Cellular 
 Built-in GPRS, EDGE class 12 modem 

 Quad-band  850/900MHz, 1800/1900 MHz 

Bluetooth 
 Bluetooth 2.1 (class 2) with DER 

 Profiles: SPP, DUN, FTP, OPP, HSP, A2DP 

Άλλη 
 Wireless LAN 802.11b/g (SDIO slot) 
 

Φςζικά Χαπακηηπιζηικά 
Μέγεθορ 
 Γέθηεο: 190x90x43 mm  

Βάπορ 
 Γέθηεο: 0.48 kg  

 Γέθηεο κε ηε κπαηαξία: 0.62 kg  
 

Πεπιβάλλον σπήζηη 
Πληκηπολόγιο 
 Αιθαξηζκεηηθφ εηθνληθφ πιεθηξνιφγην  

 4-ηξφπνη πινήγεζεο, OK, menu, escape, zoom 

in/out, πιήθηξα ζπληφκεπζεο  

Οθόνη 
 Έγρξσκε TFT  νζφλε αθήο, πςειήο αλάιπζεο 

αλαγλψζηκε ζην θσο ηεο εκέξαο 

 Μέγεζνο: 3.5” portrait 

 

Μνήμη 

 SDRAM: 256 MB 

 Φσξεηηθφηεηα: 2 GB NAND Flash (non volatile) 

 SDHC θάξηα κλήκεο 

 

Πεπιβαλλονηικά Χαπακηηπιζηικά 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο:  

   -20° έσο  +60°C (-4 έσο 140°F) 

 Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: 

  -25° έσο +70°C (-13 έσο 158°F) 

 Υγξαζία: 90% 

 Αδηάβξνρν 

 Γφλεζε θαη θξαδαζκφο: ETS300 019, MIL- 

STD-810 κέζνδνο 514.5 

 Αληνρή ζηελ πηψζε 

 
Ενεπγειακά Χαπακηηπιζηικά 

 Απνζπψκελε κπαηαξία: Li-Ion, 6600mAh 

 Γηάξθεηα: > 8 hrs @ 20 °C κε ελεξγνπνηεκέλν  

GNSS 5 

 Φφξηηζε: 3 ψξεο 

 Δμσηεξηθή ηζρχο: 9-28 VDC 

 

Πολςμέζα & Αιζθηηήπερ 

 Κάκεξα 3Mpixel 

 Δ – Compass 

 G – Sensor 

 Μηθξφθσλν 

 Ηρείν 

 

 

 

Λογιζμικό / Firmware  

Επιλογή Firmware  
 GLONASS 

 RTK 

 GSM/GPRS Modem 

 GNSS L2 
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 Fast Output 

Επιλογή Λογιζμικού  
 FAST Survey ινγηζκηθφ πεδίνπ 

 GNSS Solutions L1/L2 post-processing 

 

Παπελκόμενα 
Πεπιλμβάνονηαι: 

 Καηαδεηθηηθή πέλα  

 Βάζε γξαθείνπ 

-  Μνλάδα Φφξηηζεο 

-  RS232 Interface 

-  USB Host θαη Device 

-  Δπηπιένλ ππνδνρή θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο 

 Φνξηηζηήο A/C  

 USB θαιψδην 

 ASH-660, L1 GPS/GLONASS θεξαία 

 Μπξάηζν ζηήξημεο 

 Πξνέθηακα θεξαίαο 

 HI κεηξνηαηλία 

 Βαιίηζα απνζήθεπζεο 

 

Πποαιπεηικόρ Εξοπλιζμόρ 

 Kinematic initializer bar w/ quick release 

 Automobile εμσηεξηθή θεξαία GPS  

 Θήθε κεηαθνξάο  

 ASH-661, L1/L2 GNSS θεξαία 
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(*)  Σπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηαζέζηκεο επηινγέο 

(1)  Οη πξνδηαγξαθέο αθξίβεηαο θαη αξρηθνπνίεζεο ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, απφ ηηο πεξηνρέο κε 

πςειφ multipath, απφ ηε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ δηνξζψζεσλ θαη ηελ πνηφηεηα. Οη πξνδηαγξαθέο 

αθνξνχλ  ηελ νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα ηεο  ζέζεο. Τν θαηαθφξπθν 

ιάζνο είλαη ζπλήζσο < 2 θνξέο ην νξηδφληην ζθάικα. 

 (2) Οη επηδφζεηο πξνυπνζέηνπλ SVs>5 θαη ρξήζε ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο. Πεξηνρέο κε πςειφ multipath, θαθή γεσκεηξία δνξπθφξσλ  

θαη πεξηφδνπο δπζκελψλ ηνλνζθαηξηθψλ ζπλζεθψλ, δχλαηαη λα 

ππνβαζκίζνπλ ηελ αθξίβεηα. 

 (3)  Σηαζεξέο ηηκέο γηα βάζεηο < 50 km κεηά απφ ηθαλνπνηεηηθφ 

ρξφλν ζχγθιηζεο ηεο ιχζεο 

 (4)  Φφξησζε θαηά ηελ αγνξά – δελ είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ 

ηξνπνπνίεζε. 

(5)  Φσξίο ρξήζε  BT ή WLAN,  ην backlight ζηελ πξνθαζνξηζκέλε 

ξχζκηζε (50% θσηεηλφηεηα), πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία. 

(6)  Αλαβαζκίζηκν ζε ProMark 200. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ashtech follows a policy of continuous product improvement; specifications and descriptions are thus subject to change without notice. Please contact Ashtech for the latest product 
information©2010 Ashtech LLC. All rights reserved. The Ashtech logo, BLADE and ProMark are trademarks of Ashtech LLC. All other product and brand names are trademarks of their respective 

holders. Rev (August 2010) 

 

 
Αποκλειζηικόρ Ανηιππόζωπορ Ελλάδορ  

JGC ςζηήµαηα Γεωπληποθοπικήρ Α.Ε.  

Παλαγή Τζαιδάξε 3Α  & Αξηζηείδνπ 

15122 Μαξνχζη, Αζήλα 

Τ: 210 8023917, F: 210 614817 

email: info@jgc.gr www.jgc.gr 

 

Κένηπο Πώληζηρ Θεζζαλονίκηρ 

GEOSENSE – Β. Πολύσπονορ – ∆. Ράµναληρ Ο.Ε. 

Άλσ Τδνπµαγηάο 36 

54453 Κάησ Τνχµπα, Θεζζαινλίθε  

Τ: 2310 953353, F: 2310 953353  

email: info@geosense.gr www.geosense.gr 

 

mailto:info@geosense.gr
http://www.geosense.gr/

