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SPS585 
GNSS SMARTANTENNE

Hovedfunktioner
PRISVENLIG POSITIONERING 
Trimble® SPS585 GNSS smartantenne er 
den mindste og letteste modtager i Trimble 
Site Positioning Systems portfolio. Den er 
designet til entreprenøreren, som ønsker 
at bruge Virtual Reference Station (VRS™), 
Internet Base Station Service (IBSS) eller 
CenterPoint™ RTX™. SPS585 er en yderst 
robust og GNSS modtager med høj præcision 
til en gunstig pris.

Fornyelse og ydeevne

Ideel til tilsynsførende, ingeniører og 
inspektører. SPS585 kan nemt monteres 
på et køretøj eller en stok, hvilket giver 
fleksibilitet til at opfylde forskellige 
funktioner på byggepladsen.

Med standard 10cm vandret og lodret 
præcision er SPS585 er et fantastisk 
værktøj til afsætning og positionering 
for miljø- og geotekniske tjenester. 
Opgraderinger er tilgængelige og SPS585 
kan udbygges til at opfylde landmålerens 
behov for andre applikationer såsom layout, 
gradekontrol og volumenberegninger.

SPS585 er velegnet som netværksrover 
og benytter VRS, IBSS og Centerpoint 
RTX korrektionssignal. Nemt setup med 
Trimble Siteworks landmålingssoftware og 
Trimble roverløsning, der gør at brugeren 
hurtigt og problemfrit  kan komme i 
gang med opgaven. For yderligere at øge 
funktionaliteten og beholde oppetiden 
er der installeret xFill på SPS585 som 
standard. Det gør at selv om du mister 
kontakten med VRS korrektioner, så kan du 
fortsætte arbejdet i indtil 5 minutter uden 
at miste fix. I de fleste tilfælde har du fået 
korrektionerne igen, før tiden er gået.

.

Kompakt letvægtsmodel 
til overkommelig pris

VRS, IBSS eller Centerpoint RTX 
korrektionsservice

Magnetisk montering gør det nemt at flytte 
enheden mellem kuffert, stok og køretøj

Integreret WiFi og Bluetooth®
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FORDELE
 ► Trimble’s mest prisgunstige modtager

 ► Kompakt og letvægtsmodel

 ► Nem at flytte fra bil til stok

 ► Intet setup til basestation

 ► Indbygget magnetisk montering eller fastgjort til brug i biler

 ► Kabelfri 

 ► Nem brugerflade der hele tiden viser status

 ► Intet behov for aktivering

 ► Opgraderbar

FUNKTIONER
 ► 10 cm vandret og lodret præcision som standard

 ► Præcis rover-opgradering, 1cm H, 2cm 

 ► 10/2 rover-opgradering, 10cm H, 2cm 

 ► Kompatibel med Trimble Site tablet eller tredje parts Android enhed

 ► Kræver Trimble Siteworks software

 ► CenterPoint RTX (kræver abonnement)

 ► Integrerede magneter til montering i bil eller på stok

 ► 220 kanals, dual frekvens GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS)

 ► GNSS sporing til alle tilgængelige konstellationer er installeret i modtager

 ► Intern Bluetooth og WiFi

 ► Trimble xFill klargjort

 ► Opererer inden for VRS eller IBSS netværk

 ► Webbaseret brugerflade
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