FC-5000
SAGLAMLASTIRILMIS ARAZI BILGISAYARI

FC-5000

Arazi için hazır ve Güçlü
• Gün ışığında okunabilir 7 inc. ekran
• Intel® Atom™ Z3745 islemci
• MIL-STD-810G ve IP68 sertifikali
• Windows® 10 isletim sistemi
• 8 MP arka kamera, 2 MP ön kamera
• Dahili 4G LTE GSM modul (optional)

Gelismis teknoloji ile yuksek güç ve kontrol
Gün ışığında rahat gorunebilen 7-inch ekran ile üretkenlik icin dizayn edildi.
Hava kosulları ne olursa olsun yagmurda bile kontrol sizde,
ister parmak uclarınız ile ister eldiven ile isterseniz dokunmatik kalemi ile.

IP68 sertifikasi ( toz gecirmez ve 1 metre derinlikte suda 2 saat boyunca su gecirmez )
MIL-STD 810G ve
-20°C to 50°C arası çalışma sıcaklığı ile her turlu arazi kosulunda çalışma imkanı.
Intel® Atom™ Z3745 islemci ile her turlu Topcon yazılımı ile tam uyumlu
Buyuk boyutlu proje dosyalarınızı ( dxf,dwg vs... ) artık rahatlıkla kullanabilir ve saklayabilirsiniz.

MAGNET Field sayesinde uretilen datalarınıza entegre kamera ile istediğiniz zaman koordinat ekleyin,notlar yazın...
MAGNET Enterprise ile arazi calısmalarınızı anlık olarak ofise gonderin aplikasyon datalarınızı anında alırken,
zamandan ve paradan tasarruf edin.

FC-5000 ile surekli bagli kalın üretin ve kontrol sizde olsun.

Ufkunuzu genisletin
Topcon
FC-5000 ile Topcon Total Station'larınıza baglanın ve kullanın.
GNSS alıcıları ile 300 m kadar kablosuz baglantı.

Guc

Ses cıkısı
4 yonlu isaret konsolu
USB 3
Guc

Degisebilir
Fonksiyon tusu

LED isaret

Windows Start

Dock Station Baglanti

FC-5000

MAGNET Field

DONANIM
Islemci

Intel® Atom™ Z3745
islemci

Magnet Field sistemin data toplayıcıkısmıdır.

OS

Windows® 10

Topcon cihazlardan maksimum verim almak için tasarlanmıştır.

Hafıza

4 GB LPDDR3 RAM,
ulasilabilir SD yuvası

Ekran

7 inc. Net ekran,
Genis XGA 1280 x 800

Kamera

Arka: 8 megapixel
LED aydınlatma
Ön: 2 megapixel

BAGLANTI
Long-range Bluetooth
Smart Ready wireless
teknolojisi, v4.0 +EDR,
Class 1.5, BLE destegi

Bluetooth®

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n
2.4 GHz and 5 GHz

GSM (opsiyonel)

Dahili GSM 4G LTE

Anlık olarak web servislerden ve Magnet Enterprise dan veri alır.

MAGNET Enterprise
Guvenli web servisi ile Magnet Enterprise proje
sorumlularını bilgilendirir,
zamandan ve maliyetten kazanc saglar.

FIZIKSEL
Su/Toz Gecirmezlik IP68
Calisma Sicakliği

-20ºC to 50ºC

Sarsinti Dayanimi MIL-STD 810G
MIL-STD 810G Dusme 4 ft. (1.2 m),titresim,

Ölculer
(l x w x h)

13.71 x 3.45 x 21.5 cm

Calisma Suresi

15 Saate kadar.
(5 saat sabit dahili batarya,
10 saat çıkartilabilir
batarya)

Pocket 3D
Basit seviye kontrollerinden karmasik yol projelerine kadar
dogrulugu kanitlanmis Topcon Makine Kontrol sistemlerine
bagli kalin.

Set Bilesenleri

Topla, Baglan, ve Bitir

• Dokunmatik stylus kalem
• Bataryalar
- Degistirilebilir Li-Ion ~43 Wh
- Dahili 21Wh
• AC		 Sarj adaptoru

Degisik lokasyonlarda ve farkli projelerde
emniyetli bir sekilde baglı ve guncel kalın
Kontrollu bir sekilde toplanan verileri
Kolaylikla Magnet Enterprise uzerine anında
gonderip-alın zamandan ve maliyetten kazanın.

•

Kullanim klavuzu

•

Tutma kayisi

•

Konnektor koruma kapagi
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