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1 Inleiding
.............................................................................................

1.1 IALA
IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities) is een non-gouvernementele organisatie die zorgt voor inrichting
en onderhoud van mariene navigatiehulpmiddelen op zee en op
binnenwateren. Het doel van IALA is veilige en efficiënte scheepvaart mogelijk
te
maken
door
wereldwijde
verbetering
en
harmonisatie
van
navigatiesystemen. Grofweg zijn de navigatiehulpmiddelen in te delen in drie
categorieën:
visuele/traditionele
navigatie
(o.a.
vaarwegmarkering),
radionavigatie (o.a. GPS, Loran) en traffic management services (o.a. VTS, AIS).
IALA werkt samen met intergouvernmentele organisaties zoals IMO, ITU, IEC
en met IHO, IAPH, IAIN, IMPA en IFSMA. Lid van IALA zijn nationale
overheden (voor Nederland: V&W-DGG) en diverse bedrijven vanuit de
industrie. Vele IALA-richtlijnen hebben inmiddels een officieel erkende status.

1.2 DGPS
Bij differentiële GPS, kortweg DGPS genoemd, wordt gebruik gemaakt van een
referentieontvanger op een locatie met bekende positie, en een tweede
mobiele ontvanger op een onbekende locatie. Bij de referentieontvanger
worden correcties op de ontvangen satellietsignalen (zogenaamde pseudoranges) berekend, die naar de mobiele ontvanger worden gezonden. De
berekende posities worden vervolgens gecorrigeerd, waardoor een hogere
nauwkeurigheid mogelijk wordt (van 10-15 meter naar enkele meters). Het
principe van DGPS wordt geïllustreerd in onderstaande figuur.

Het principe van DGPS
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1.3 IALA DGPS-bakens
IALA beveelt aan (in Recommendation R115 on the provision of maritime
radionavigation services) dat lidstaten DGPS-services inrichten voor
radionavigatie in de kustwateren en voor havennaderingen. De frequentieband
van 283.5-325 kHz wordt daarvoor aanbevolen (deze band was voorheen in
gebruik voor richting-zoeken met mariene radiobakens, die inmiddels voor een
belangrijk deel in onbruik zijn geraakt). Zo’n 40 landen hebben inmiddels zulke
DGPS-radiobakens ingericht.
De DGPS-correcties worden door middel van MSK (minimum shift keying)
gemoduleerd van 25 tot 200 baud op de draaggolf (in de 283.5 tot 325 kHz
band). De radiobakens zijn herkenbaar aan een uniek identificatienummer dat
met de correcties wordt meegezonden. De bakens zenden uit volgens het
internationale RTCM-SC104 formaat voor DGPS-correcties.
De IALA DGPS-bakens vormen een openbaar toegankelijk systeem. DGPS
ontvangers, die voorzien zijn van een RTCM-radiobakenontvanger, kunnen op
één of meer radiobakens in DGPS mode meten. Aan het gebruik zijn geen
kosten verbonden. Het bereik van de bakens varieert van 20-300 km,
afhankelijk van zendvermogen en omgevingsfactoren.
Verder staat er in de ‘IALA Guidelines on Remote Monitoring and Control of
Aids to Navigation’ dat de DGPS-bakens gemonitord moeten worden. Dit
betekent dat de correcte werking van het systeem in de gaten moet worden
gehouden. Een monitor ontvangt de correctiesignalen van het baken. Een
monitor kan opgesteld zijn bij het DGPS-baken zelf, en/of ergens in het
ontvangstgebied van het baken. In paragraaf 5.3.4 van deze Guidelines staan
de eisen waaraan de monitoring moet voldoen.

1.4 IALA DGPS-bakens in Nederland
Momenteel beschikt Nederland over twee IALA DGPS-bakens: in Hoek van
Holland (312,5 kHz) en in Vlieland (294,0 kHz). Beide bakens zijn sinds 1997
operationeel. Ze vervingen destijds het oude havennaderingssysteem, dat op
DECCA gebaseerd was.
Hoewel de IALA DGPS-bakens primair zijn opgezet voor de kust- en zeevaart
(o.a. voor HANAS, het Rotterdamse havennaderingssysteem), kunnen de
signalen ook ver landinwaarts worden ontvangen. De binnenvaart doet
hiermee zijn voordeel.
In 2003/2004 zal er op de voormalige DECCA-locatie in Gilze Rijen (tussen
Tilburg en Breda) een derde Nederlandse IALA DGPS-baken worden ingericht
(302.0 kHz). Dit derde baken is bedoeld voor een dubbele dekking van de
De locatie van de Nederlandse
IALA DGPS-bakens
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havennadering Rotterdam, en voor een betere dekking landinwaarts (langs de
grote rivieren).
De meeste IALA DGPS-bakens (ook de Nederlandse) zijn uitgerust met vier
GPS-antennes/ontvangers. Twee ‘primaire’ antennes/ontvangers, en twee
monitor-antennes/ontvangers. In Nederland zitten de vier antennes (en de
zender) in één mast, zie de afbeelding op de voorzijde van dit rapport. Ook in
Ierland kiest men voor deze configuratie, zie de afbeelding van ‘Loophead’ in
paragraaf 2.2. In Duitsland kiest men voor twee ontvangers in de zendmast, en
twee monitors op een afstand van ongeveer 100 meter van de mast, zie de
afbeeldingen in paragraaf 2.2.

Het Hydro-Meteo Centrum
Rijnmond, waar de signalen
van de IALA-bakens worden
gemonitored

De bakens Hoek van Holland en Vlieland worden 24 uur per dag bewaakt
(‘gemonitored’) met behulp van monitoren (DGPS-ontvangers) bij de zenders
zelf, en in Den Helder (Vlieland), Vlissingen (Hoek van Holland) en bij Thales
GeoSolutions in Rotterdam (Hoek van Holland). De informatie hiervan komt
online terecht bij het Hydro-Meteo Centrum Rijnmond in Hoek van Holland.
Vanaf deze plaats kan, indien nodig, direct een onderhoudsbedrijf ingeschakeld
worden.
Bij niet goed functioneren van de systemen zal naast de
integriteitswaarschuwingen in de DGPS-signalen zelf (RTCM-bericht 16), via
Navtex de scheepvaart worden geïnformeerd.

1.5 Aanleiding voor de marktverkenning
De bakens Hoek van Holland en Vlieland zijn in de negentiger jaren in opdracht
van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ingericht door het Franse
SAGEM. Het beheer en onderhoud is later overgegaan naar het Nederlandse
NeSA, het huidige THALES GeoSolutions (Rotterdam).
Directie Noordzee wil via een marktverkenning te weten komen of er andere
systemen dan het huidige in aanmerking kunnen komen om toe te passen op
Gilze Rijen. In tweede instantie is daar bijgekomen de vraag naar een
kostenraming van de inrichting van een identieke configuratie als de bakens
Hoek van Holland en Vlieland.
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2 Marktverkenning
.............................................................................................

2.1 Inleiding
Om een beeld te krijgen van de internationale ervaringen met het inrichten en
beheren van IALA-bakens, zijn via e-mail vragen gesteld aan een aantal
maritieme overheidsinstanties, en aan een aantal commerciële partijen.

2.2 Vragen en antwoorden maritieme overheidsinstanties
De volgende vragen zijn uitgezet bij een aantal maritieme overheidsinstanties.
Vragen gesteld aan maritieme overheidsinstanties
1 Welk(e) bedrijf/bedrijven hebben de IALA-bakens in uw land geïnstalleerd?
2 Verzorgt dit bedrijf ook het onderhoud van het IALA-baken?
3 Welke hardware en software wordt gebruikt?
4 Bent u tevreden met het systeem en met de service van de leverancier?
5 Kunt u een prijsindicatie geven?
6 Welke functionele specificaties heeft u gebruikt voor de installatie?
7 Kent u andere bedrijven die in staat zijn om een IALA-baken in te richten?
8 Opmerkingen
Omdat de marktverkenningn binnen een tijdsbestek van twee weken
uitgevoerd moest worden, is er gevraagd naar ‘quick and dirty’ antwoorden.
De gegeven antwoorden worden hieronder per land samengevat.
Australië

Australian Maritime Safety Authority

1 Eigen ingenieurs / monteurs
2 Eigen ingenieurs / monteurs. Naast continue monitoring, een jaarlijkse
onsite onderhoudsbeurt
3 GPS: Leica Broadcast Station Equipment (via MX-Marine)
Zender: Nautel Transmitter (1000W)
4 Ja
5 Per baken: € 400.000
6 Voor contract is gebruik gemaakt van ITU-R recommendation 823-2
7 APP Technology Management
projectmanagement
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heeft

geassisteerd

bij

design

en

Denemarken

Royal Danish Adminstration of Navigation and Hydrography

1 Eigen ingenieurs / monteurs
2 Eigen ingenieurs / monteurs
3 Leica
4 Hardware is perfect. Software en service is slecht.
5 - Mast van 40 meter (incl. ‘topload’ en grondsysteem)
- DGPS-hardware, software, zenders

€ 100.000
€ 100.000

6 Onbekend
7 Trimble-hardware en software

Duitsland

Federal Waterways and Shipping Administration

1 Eigen ingenieurs / monteurs
2 Eigen ingenieurs / monteurs
3 - Trimble MSK DGPS Reference Stations (L1)
- Trimble Beacon Control System
- Trimble MSK Integrity Monitoring
- Eigen software voor monitoren alle stations
- Zender: Amplidan
- Zendantenne: zelf ontwikkeld
4 5 € 700.000 per baken (inclusief mast)
6 IALA-aanbeveling R-121
ITU-R Recommendation M.823-2
7 Leica

Finland

Finnish Maritime Administration

1 Eigen ingenieurs / monteurs i.s.m. een monteur van Trimble

IALA DGPS-baken
Helgoland

2 Voor het beheer en onderhoud van de 9 Finse IALA-bakens zet men een
speciale groep van vier eigen mensen in, die samenwerken met het bedrijf
dat de Radio/TV-masten in Finland beheert (Digita Oy). Met het oog op
mogelijke ongelukken t.g.v. niet goed functioneren van een IALA-baken,
hecht men veel belang aan beheer en onderhoud. Dat wil men niet aan
een derde partij uit handen geven. Bovendien wil men de specialistische
kennis zelf in huis hebben.
3 Per baken:
- 2 Trimble single-frequency ontvangers
- 1 Trimble integriteits-ontvanger
- 2 Amplidan zenders (Deens bedrijf)
- Trimble-software voor ‘remote-monitoring and control’
Systeem werkt goed. Door blikseminslag vallen communicatielijnen vaak
weg, waardoor de juiste werking van de bakens soms niet goed is te
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controleren.
5 Per baken € 200.000, onderverdeeld in:
€ 80.000
GPS/DGPS hardware en software
€ 40.000
Radiozender(s)
€ 80.000
Mast, overige hardware, arbeidsloon
6 Men heeft IALA-aanbeveling R-121 gebruikt
7 Zover men weet, worden IALA-bakens altijd uitgerust met Trimble of Leica
hardware en software. Sinds 1994 is Leica leverancier van de Magnavoxontvangers.
8 Er zijn ‘remote monitors’. Daarop kunnen de servicemonteurs met een
laptop en GSM inbellen. Als een ‘remote monitor’ alarm geeft, wordt dit
via een radiostation bekend gemaakt aan de scheepvaart en aan de
servicemonteurs.

Frankrijk

Directorate for Maritime Affairs and Seafarers

1 Eigen ingenieurs / monteurs
2 Eigen ingenieurs / monteurs (alleen indien nodig: leveranciers)
3 - GPS-ontvangers: Thales Navigation (Aquarius 5201/5202)
- GPS-antennes : Thales Navigation (NAP001), Leica
- Computers met Windows NT: Thales Navigation
- Zender: MLR (1996). MLR bestaat niet meer. Nieuwe zenders zullen bij
Telerad gekocht worden.
- Generatoren van SDMO, batterijen van Sonnenschein
- Software: Terrasat (overgenomen door Thales Navigation), PC AnyWhere
4 Erg tevreden met spullen en met service

Aquarius-ontvangers (blauw)
met computer in rack

5 Per baken:
€ 30.000 voor ontvangers, computer en rack (zie afbeelding)
€ 15.000 voor zend-antenne (Valcom, Telerad)
€ 8000 voor zender
6 Zelf geschreven op basis van IALA-recommendations.
7 Trimble, Leica
8 Merk op dat de IALA-bakens in Frankrijk ook onderdeel uitmaken van de
geometrische infrastructuur. Er worden ook fase-waarnemingen voor postprocessing gedaan.

Noorwegen

Norwegian Coast Directorate

1 Eigen ingenieurs / monteurs i.s.m. leveranciers:
- GPS: Kongsberg-Seatex (Noors bedrijf)
- Radiozenders: Amplidan (Deens bedrijf)
2 Eigen ingenieurs / monteurs. Men heeft wel een contract met de
leveranciers voor het leveren van reserve-onderdelen, het uitvoeren van
reparaties en voor telefonische ondersteuning.
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3 Per baken:

- 2 GPS-ontvangers: Ashtech G12 of CSI SBX3
- 1 integriteits-monitor (Ashtech G12 of CSI SBX3)
- een MSK-modulator
- een PC
- 2 zenders

4 Systeem draait goed. Het monitor-systeem geeft wel eens problemen
vanwege problemen met het GSM-modem. Upgrades zijn kostbaar.
5 Per baken:
- GPS-spullen: € 90.000
- Zenders:
€ 40.000
- Monitor:
€ 25.000
Exclusief belastingen, en exclusief installatie. Men schat dat met het
opzetten en inrichten van een complete site (inclusief mast) ongeveer €
300.000 is gemoeid.
6 RTCM104 versie 2.2
7 DGPS-referentiestations worden gemaakt door Trimble, Ashtech, Leica

Polen

Gdynia Maritime Office

1 Leica (1995)
2 Nee
3 MX9112-12. Integrity Monitor IM406, Central Monitor CM406
4 Systeem is verouderd. Slechte service.
5 Nee
6 Geen. Men vertrouwde blind op Leica.
7 Trimble

United Kingdom Trinity House Lighthouse Service
Ierland

Commissioners of Irish Lights

1 Trimble UK i.s.m. eigen ingenieurs / monteurs
2 Eigen ingenieurs / monteurs. Daarnaast onderhoudscontract met Trimble
3 Hardware: Trimble 4000 serie
Software: Trimble BCS (Beacon Control System). Draait op Windows NT
Zender: Amplidan
Zendantenne: oude radiobaken hergebruikt
4 In het algemeen is men tevreden. De in het onderhoudscontract
afgesproken reparatietijden zijn echter meerdere keren overschreden. De
antennes zijn gevoelig voor weersinvloeden. Het monitoren en analyseren
van de monitordata kost aardig wat tijd.
5 Ongeveer € 100.000 per baken
IALA-baken Loophead
(Ierland)
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IJsland

Ministry of Communications

1 Eigen ingenieurs / monteurs
2 Eigen ingenieurs / monteurs
3 Trimble
4 Ja
5 6 Op te vragen bij contactpersoon van Icelandic Maritime Administration
7 -

Zweden

Swedish Maritime Administration

1 Eigen ingenieurs / monteurs i.s.m. leveranciers
2 Nee, eigen ingenieurs / monteurs
3 GPS-referentieontvanger en integrity-monitor, software: Trimble
Zender: Amplidan
Zendantenne: oude radiobaken hergebruikt
4 Ja. Beschikbaarheid is > 99,8%
5 Ongeveer € 200.000 per baken (exclusief zendantenne en gebouwen)
6 Men heeft een document toegevoegd met een systeembeschrijving
7 Kongsberg-Seatex
Geen tijdig antwoord ontvangen van:
· België
· Italië
Agenzia Spaziale Italiana
· Spanje
Puertos del Estado
· USA
United States Coast Guard

2.3 Vragen en antwoorden maritieme bedrijven
De volgende vragen zijn uitgezet bij een aantal relevante commerciële partijen.
Vragen gesteld aan bedrijven
1 Kunt u het IALA-baken (incl. zender) in Gilze-Rijen inrichten?
2 Bent u in staat om het onderhoud van dit baken uit te voeren?
3 Heeft u ervaring met dit type werk?
4 Welke software en hardware stelt u voor?
5 Kunt u een prijsindicatie geven voor installatie en onderhoud?
6 Kunt u een indicatie geven van de levertijd?
7 Opmerkingen

IALA-baken Gilze Rijen
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Calgary, Canada

CSI Wireless

Niet in staat het gevraagde te leveren. Verwijzen door naar MX Marine

Torrance, USA

MX-Marine
1 Zonder meer.

2 De klant krijgt instructies voor het beheer en onderhoud tijdens de
installatie. Onderhoudscontracten met een Europese Leica-dealer zijn
mogelijk.
3 Men heeft wereldwijd ongeveer 70 IALA DGPS-bakens ingericht (o.a.
Australië (recentelijk), Denemarken, België, Polen, USA, China). Leica heeft
in 1994 de jarenlange ervaring van Magnavox overgenomen. Het systeem
voldoet aan de eisen van IALA, RTCM SC104, RTCM RSIM. Specifieke
eisen van de klant worden meegenomen.
4 Men heeft een zeer uitgebreid document met functionele specificaties
meegestuurd. De basisconfiguratie bestaat uit:
- 2 Leica single frequency reference stations
- of: 2 Leica dual frequency reference stations
- DGPS beacon modulator
- Integrity Monitor en Control Monitor
- Software gebaseerd op Windows NT
5 Per baken: € 25.000 exclusief montage van GPS-antennes en zenderantennes, en exclusief het inmeten van de GPS-antennes.
6 2-3 maanden
7 MX-Marine is een business unit van Leica Geosystems Inc.

Rotterdam, Nederland

Radio Holland
1 Ja (turnkey-basis)
2 ??

3 Wereldwijd zijn er ongeveer 20 IALA-bakens uitgerust met Trimble-spullen.
Radio Holland heeft zelf ongeveer 10 zenders geïnstalleerd op diverse
offshore platforms.

Trimble 4000 MSK

4 Men heeft enkele document met apparatuur-specificaties meegestuurd
- Trimble 4000 MSK DGPS Reference Station (met MSK-modulator)
- Trimble 4000IM MSK Integrity Monitor
- Zender: SC1000 van Southern Avionics Company
5 Afhankelijk van gewenste configuratie
6 Circa 3 maanden

Thales Navigation
1 Ja
2 Ja

IALA-baken Gilze Rijen

12

Papendrecht, Nederland

3 Ja, zeven IALA-bakens in Frankrijk ingericht. Verder ervaring opgedaan met
HF-stations Hippolytushoef en Bommenede.
4 Thales (reference station, integrity monitor, control station, zender)
5 Afhankelijk van gewenste configuratie. Kosten onderhoud afhankelijk van
keuze preventief / storingsdienst. Bij dat laatste is ook gewenste
responsietijd, binnen/buiten kantooruren van belang.
6 3-6 maanden
7 Leverancier van Thales-, Ashtech- en Magellan-GPSontvangers

KPN BRS (Business Radio Solutions)

Nederland

1 Ja
2 KPN BRS beschikt over een eigen landelijke service organisatie die 24 uur
per dag bereikbaar is en is gespecialiseerd in het preventieve en correctieve
onderhoud van radionetwerken.
3 KPN BRS heeft ervaring in het bouwen van P(A)MR netwerken waar o.a.
(D)GPS hard en software wordt toegepast.
4 Nader te bepalen.
5 Sterk afhankelijk van eisen. Raming insatallatie: € 6.240. Raming
servicecontract: € 100 per maand (op basis van ‘4 uur response all-in’)
6 3-4 maanden
7 Geen tijdig antwoord ontvangen van:
· Kongsberg-Seatex

Monitorstation in Gross Mohrdorf (Duitsland), op een afstand van
ongeveer 100 meter van de mast met primaire GPS-antennes en zender

IALA-baken Gilze Rijen
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3 Vervolg
.............................................................................................

Deze marktverkenning wordt aangeboden aan Directie Noordzee. De
resultaten worden gebruikt voor het vervolgtraject om te komen tot de
realisatie van het IALA DGPS-baken in Gilze-Rijen.
Waarschijnlijk zullen daartoe offertes worden aangevraagd bij een aantal
marktpartijen. Daartoe dient een functioneel PVE (Programma van Eisen)
geschreven te worden. De Meetkundige Dienst houdt zich aanbevolen om
daarbij behulpzaam te zijn.
Hierop vooruitlopend is aan de bedrijven uit 2.3 (m.u.v. CSI Wireless en met
toevoeging van Thales GeoSolutions) gevraagd een kostenraming te geven van
de levering en installatie van een kopie van de configuratie in Hoek van Holland
en Vlieland. De bedrijven werd verzocht een door Directie Noordzee (in
samenwerking met de Meetkundige Dienst) opgestelde Excel-sheet in te vullen.
De resultaten zijn te vinden in de bijlage.
Er zijn geen internationaal erkende, eenduidige specificaties voor de inrichting
van een IALA DGPS-baken bestaan. Dat blijkt ook uit de resultataten van de
marktverkenning (vraag 6 van paragraaf 2.2).
Documenten die mogelijk van belang zijn voor het opstellen van de
specificaties:
·

IALA Recommendation R-121 ‘Recommendation on the Performance and
Monitoring of DGNSS Services in the Frequency Band 283.5 – 325 kHz’
van juni 2001. Dit document is te downloaden van internet (zie bijlage).

·

ITU-R Recommendation M.823.2 on the Technical characteristics of
differential transmissions for Global Navigation Satellite Systems from
maritime radio beacons in the frequency band 283.5-325 kHz.

·

Manual on Radio Aids to Navigation (tegen betaling te verkrijgen bij IALA).

·

Documenten op http://www.navcen.uscg.gov/dgps/dgeninfo/Default.htm

·

Resultaten marktverkenning (inclusief toegestuurde documenten).

De Meetkundige Dienst1 ziet het vervolgtraject met belangstelling tegemoet.
1
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Referenties

.............................................................................................

Internet
· http://www.radionavigatie.nl
· http://www.navcen.uscg.gov/dgps/dgeninfo/Default.htm
· http://www.iala-aism.org/mainsite/index.html
· http://www.iala-aism.org/mainsite/pages/english/listm1.pdf
· http://www.iala-aism.org/mainsite/pages/english/p4/p4j.htm
· http://www.iala-aism.org/mainsite/pages/english/
p4/publicationsE/recommendations/recanglais/R-121.pdf
· http://www.trimble.com/4000msk.html
· http://www.mx-marine.com/htdocs/products/index.html
Projectplan ‘Marktverkenning HANAS’. C. Boogaard, Meetkundige Dienst
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Kostenramingen

.............................................................................................

Op de volgende pagina’s worden kostenramingen gegeven voor de inrichting
van een identieke configuratie als de bakens Hoek van Holland en Vlieland van
de volgende bedrijven:
· MX-Marine
· Thales Navigation
· Thales GeoSolutions
Geen tijdig antwoord is ontvangen van:
· Kongsberg-Seatex
· Radio Holland
Er is wel een reactie ontvangen van
· KPN BRS
Zij zien echter af van het doen van een aanbieding of een prijsopgave vanwege
de onbekendheid met bepaalde systeemdelen, en het éénmalige karakter van
deze opdracht.
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Torrance, USA

MX-Marine

Description

Number

Per piece

Subtotal

€

€

Total

Equipment

GPS receiver, dual frequency, Modulator, and
antenna with 30 meter cable in 19" cabinet
1000 watts dual Beacon transmitter system in
19" rack
ATU system (transmitting unit)
Data I/O Assembly for Transmitter
Integrity monitor: GPS receiver single frequency
with antenna and 30 meter cable in 19" cabinet
Rackmount PC with one software license
19" cabinet
portable PC
UPS with surge protection
Dummy Load for 1000 W Beacon transmitter
System Engineering Charges
System Management Charges

2

pieces

28.000

56.000

1
1
1

pieces
pieces
pieces

36.250
9.900
5.000

36.250
9.900
5.000

1
1
1
1
1
1
1
1

pieces
pieces
pieces
pieces
pieces
pieces

11.500
12.615
6.200
2.000
6.000
2.000
15.000
10.000

11.500
12.615
6.200
2.000
6.000
2.000
15.000
10.000
172.465

Software

operating system
processing reference station
processing integrity station
remote controle software license
licence

0
0
0
1
0

pieces
pieces
pieces
pieces
pieces

10.000

10.000
10.000

per hour

Services

complete installation and
putting in operation, included
writing testdocumentation, testing system
and instruction:
estimated hours all services

120

hours

125

15.000
15.000

Need to add travel expenses

The prices are ex-factory
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subtotal
taxes/btw

197.465
37.518

Total

234.983

Aanvullende opmerkingen van MX-Marine
The price of 1000 and 500 Watts transmitters are same. Therefore, I have
quoted 1000 Watts transmitter. It can be adjusted for output power from 200
to 1000 watts.
The prices are ex-works. Please also note that the installation is estimated only
for the installation of equipment. Depending upon the local help, you may
need two engineers: one for DGPS system and other one for Beacon
transmitter installation. The time is proximated for the actual time at site and
does not include the price for travel.
Our standard configuration for the system is as follows:
· Two dual frequency reference stations with Beacon Modulators in 19"
chassis
· Two dual frequency refernece stations antennas with choke rings
· One Single frequency Integrity Monitor GPS Navigator with Beacon
receiver in 19" chassis (please note that for IM you do not need dual
frequency receiver)
· One Single frequency GPS antenna with choke ring.
· One Beacon receiver antenna
· One rack mount personal computer with eight serial port
· One data I/O assembly for PC communication with Beacon Transmitter
· One dual Beacon transmitter (Please specify the power e.g 1000 watts or
100 watts or 200 watts)
· ATU
· We use UPS for surge protection and for antenna proection, the best way
is to use the conventional copper rod. UPS is quoted as an option.
· One 19" rack with fan, power stripe and ground rod. (Please note that
Beacon transmitter comes with its rack)
· Modem for Broadcast station
· Modem for Central or remote station
· PC for remote station (Do you need a Lap Top for this?)
· Software license for Broadcast station
· Software license for Central station
If you will buy the above configuration, then we will be able to supply the
same software as supplied to South Africa and there will be minimal charges for
the software changes. If you want to have two IM, then we need to modify the
software and there will be software modificaiton charges.
You do not need PLC as we will use PC for communication with all the
equipment.
We will suggest that you should use Nautel transmitters as they are much more
reliable.

IALA-baken Gilze Rijen

18

Papendrecht, Nederland

Thales Navigation

Description

Number

Per piece

Subtotal

€

€

Total

Equipment

GPS antenna and cable
GPS receiver, dual frequency
and computer

transmitter / modulator system
ATU system (transmitting unit)
multiplexer, if needed
Integrity monitor: GPS receiver
dual frequency and computer
programmable controller (PLC)
19" cabinet
portable PC
surge protection

4

pieces

-

-

2

pieces

25.000

50.000

2
1
0

pieces
pieces
pieces

12.500

12.500
-

2
1
2
1
1

pieces
pieces
pieces
pieces
pieces

11.000
2.000
2.000
2.000
2.500

included into RS & IM GPS
receiver
includes L1/L2 GPS receiver,
GPS antenna, 30m GPS
cable. PC for Control Station
(CS) not included
modulator included into RS
GPS receiver

includes L1-only GPS
receiver, GPS antenna, 30m
GPS cable, 10m MF RF cable

22.000
2.000
4.000
2.000
2.500
95.000

Software

operating system
processing reference station
processing integrity station
remote controle software

licence

0
1
1
1

1

pieces
pieces
pieces
pieces

pieces

2.500
2.500
20.000

12.000

2.500
2.500
20.000
licence for one 2*RS+2*IM
beacon. Add 2800 for local
raw data recording

12.000
37.000

per hour

Services

complete installation and
putting in operation, included
writing testdocumentation,
testing system
and instruction:
estimated hours all services

250

hours

75

18.750
18.750
subtotal 150.750
taxes/btw 28.643
Total
179.393

Aanvullende opmerkingen van Thales Navigation: De gele bedragen zijn ruwe
schattingen. Het aantal uren is erg afhankelijk van de locatie waar het station
geplaatst wordt.
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Thales GeoSolutions

Rotterdam, Nederland

Aanvullende opmerkingen van Thales GeoSolutions: De items die niet
aangevraagd zijn zijn UPS units en een printer, deze staan wel in bv Hoek van
Holland.
Zie volgende pagina.
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IALA Radiobeacon Gilze-Rijen (NL)
estimated costs

Description

Number

Price

Subtotal

Total

per piece

€

€

Equipment
GPS antenna and cable
GPS receiver, dual frequency
transmitter / modulator system
ATU system (transmitting unit)
multiplexer, if needed
PC1000+RF Switch
Integrity monitor: GPS receiver (dual)
frequency and computer
programmable controller (PLC)
19" cabinet
portable PC
surge protection

4

pieces

6,500

26,000

2
2
1
1
1

pieces
pieces
pieces
pieces
pieces

32,250
300
19,225
6,000
5,400

64,500
600
19,225
6,000
5,400

computer is incl in integrity monitor, verwacht niet dat 4 PC systemen nodig zijn

2
1
2
1
1

pieces
pieces
pieces
pieces
pieces

18,700
3,500
3,250
1,850
750

37,400
3,500
6,500
1,850
750

L1 only, onderzoeken nog of er een RSIM L1/L2 IM leverbaar is.

100W zender, geen mast
extra toegevoegd

incl 19" keyboord and TFT monitor en PSU's

171,725

Software
operating system QNX
processing reference station
processing integrity station
remote controle software
licence

3
2
0
1
0

pieces
pieces
pieces
pieces
pieces

1,500
12,550
10,000
10,000

4,500
25,100
10,000
-

2 x PC + 1 x Notebook
2 x PC system referentie station
Denk niet dat deze nodig zijn, Gilze rije is toch alleen referentie met IM gecombineerd?
notebook
39,600

Services
complete installation and
putting in operation, included
writing testdocumentation, testing system
and instruction:
estimated hours all services

per hour

225

hours

72

16,200
16,200

subtotal
taxes/btw
Total

227,525
43229.75
270,755

21/05/03

