FC-6000

SAĞLAMLAŞTIRILMIŞ
SAHA BİLGİSAYARI

FC-6000

Tüm şartlara hazırlıklı,
Güçlü
• Güneş Işığında Okunabilir 7inç ekran
• Intel® Dört Çekirdekli Pentium N4200
İşlemci
• MIL-STD-810G ve IP68 sertifikalı
• Windows® 10 Pro işletim sistemi
• 8 MP arka kamera, 2 MP ön kamera
• Entegre 4G LTE hücresel modül (isteğe bağlı)

Çoklu teknoloji ile güç ve kontrol sağlar
FC- 6000 saha bilgisayarı, doğrudan güneş ışığında görünürlük için özel olarak tasarlanmış 7 inçlik kullanışlı ekranıyla
üretkenliğinizi düşünerek tasarlanmıştır. Hava koşulları size meydan okuduğunda ; ıslak koşullarda bile hassastır,
dokunmatik eldivenler veya optik uçlu bir kalem kullanarak çalışın ve kontrolü elinizde tutun..
FC-6000; toza karşı koruma ve bir metre derinlikte iki saate kadar su geçirmezlik sağlayan IP68 standardına ek olarak, MILSTD-810G sertifikasına sahiptir . -20 ° C ila 50 ° C arasındaki sıcaklıklarda çalışır.
FC-6000;Büyük veri dosyalarınızla rahat çalışabilmeniz için, herhangi bir Topcon yazılımını kolaylıkla çalıştıran Intel® Dört
Çekirdekli Pentium N4200 İşlemci ile üretilmiştir. Pocket 3D ve MAGNET® Field yazılımını kullanarak yapacağınız saha
ölçümleriniz için idealdir.

Ufkunuzu Genişletin
Topcon'a özel LongLink ™ iletişim teknolojisi FC-6000'de entegrelidir .Topcon totalstaton ve GNSS alıcılarına 500 metreye
kadar kablosuz bağlanır ve bu sistemleri çalıştırır.

FC Yerleştirme İstasyonu - Opsiyonel Aksesuar
FC Yerleştirme İstasyonu ile sahadan ofise ya da ofisten
sahaya tekrar geri dönmek çok kolaydır. Yerleştirme
istasyonu; tıpkı bir dizüstü bilgisayar gibi şarj etmeyi, bir
Ethernet ağına, harici bir monitöre, klavyeye ve fareye
bağlanmayı kolaylaştırır.

Harici Klavye – Opsiyonel Aksesuar
Klavye, anında kurulum için tasarlanmıştır ve FC-6000'e
hızlı bir şekilde oturur; başka bir şeye ihtiyacınız yoktur.
Geri bildirimli yüksek tuş takımı ve QWERTY klavyeye
sahiptir. Operatörlerin eldiven giydiği soğuk havalarda
FC-6000'in performansını artırmak için tasarlanmıştır.

Açma/Kapatma

Ses Çıkışı
4 Yönlü İmleç
Kontrolü

USB 3 Host
Güç Kablosu Girişi

Özelleştirilebilir
Fonksiyonlar

LED Göstergeler

Windows® Başlangıç Düğmesi

Yrleştirme İstasyonu Sensörleri

FC-6000

MAGNET Field

Hardware
CPU

Intel® Dört Çekirdekli
Pentium N4200 İşlemci

OS

Windows® 10 Pro

Bellek

8GB LPDDR4 RAM
7 inç LCD geniş
dokunmatik ekran, XGA ,
1280 x 800
Tür: uBlox NEO M8M

Ekran
GPS

MAGNET sisteminin veri toplama bölümü,
tüm Topcon donanım ürünlerinden en iyi
şekilde yararlanması ve MAGNET
Enterprise web hizmetleri aracılığıyla anında
veri alışverişi sağlaması için özel olarak
tasarlanmıştır.

LED Aydınlatmalı 8
megapiksel arka kamera,
2 megapiksel ön kamera

Kamera

Kablosuz Bağlantılar
Bluetooth®

LongLink™ Bluetooth
Teknoloji, V5.0 Sınıf
1.5, BLE destekli

Wi-Fi

802.11 a/b/g/n
2.4 GHz ve5 GHz

Hücresel(opsiyonel)

dahili GSM 4G LTE

Environmental
Su/Toz geçirmezlik

IP68 standart

Çalışma Sıcaklığı

-20ºC 'den 50ºC'ye

Askeri Standart

Boyutları
( Boy*En*Kalınlık

MIL-STD-810G
1.2 m'den düşmeye dayanıklı
Titreşim
Nem
21.5 x 13.7 x 3.5 cm
5.39” x 8.46” x 1.38”

Ağırlık

Çıkarılabilir batarya hariç
680g

Çalışma Süresi

15 Saate kadar
(5 saat dahili batarya ile,
10 Saat Harici Batarya ile )

MAGNET Enterprise
Tüm MAGNET sisteminin merkezi olarak
hareket eden güvenli bir web hizmeti olan
MAGNET Enterprise, proje yöneticilerini
bilgilendirir, zaman ve maliyete odaklanır.

Pocket 3D
Basit tesviye ölçümünden, karmaşık yol
ölçümlerine kadar kanıtlanmış bu inşaat
yazılımı, Topcon makine kontrol sistemleri
içindeki 3B-MC yazılımına bağlı bütünleyici
bir sistemdir.

Veriyi toplayın, Bağlanın, Başarıyı
Elde Edin

Tüm lokasyon bazlı projeler arasındaki ortak
nokta değişimdir. Bu nedenle, MAGNET
Enterprise veya Sitelink3D web servislerine
güvenli bir şekilde bağlanarak kontrolü
elinizde tutun ve veri aktarımınızı anında
kolay bir şekilde gerçekleştirin.

Daha fazla bilgi için :

topconpositioning.com/fc-6000
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