Trimble S6
توتال استیشن تریمبل سری S6
توتال استیشن حرفه ای مطابق با نیاز های امروز و پاسخگو به نیازهای صنعتی .
این دستگاه تمام ویژگی هایی که شما به عنوان یک دستگاه نقشه برداری نیاز دارید تا در کار سرمایه گذاری کنید را فراهم می
آورد.
تکنولوژی عکس برداری :
این دستگاه با مجهز شدن به دوربین عکس برداری این قابلیت را پیدا کرده تا تصاویر را به صورت زنده در کنترلر ببینید .این در
تهیه اطالعات کافی برای کار های بعدی و تهیه کد و ارائه گزارش به کار فرما عالی می باشد.
موتورایز:
این دستگاه به جدیدترین نوع موتورها مجهز شده است لذا بدون صدا و با سرعت باال می باشد .
با توجه به ردیابی عالی منشور این دستگاه امکان به وجود آمدن خطا حذف شده و می توان مطمئن بود که این دستگاه منشور را
حتی در بدترین شرایط نیز گم نمی کند.
نقشه برداری ترکیبی:
قابلیت  Trimble Integratedاین امکان را فراهم می کند تا شما هم ارتباط با جی پی اس و هم توتال را داشته باشید .این
قابلیت این امکان را می دهد که عالوه به اینکه توتال شما را گم نخواهد کرد بلکه در شرایطی که جی پی اس جواب گو نمی باشد
شما بتوانید با توتال کار را ادامه دهید یا با قرائت هر دو دستگاه به دقت باالتری دست یابید .

دقت طول یابیPrism mode
2 mm + 2 ppm (0.0065 ft + 2 ppm

Standard:

دقت طول یابی DR mode
2 mm + 2 ppm (0.0065 ft + 2 ppm

Standard:

بزرگنمایی  03برابر
زمان قرائت prism mode
1.2 sec

Standard:

0.4 sec

Tracking:

زمان قرائت dr mode

بلندترین برد با منشور  0033متر  /کوتاهترین  3.0متر
بلندترین برد با لیزر (سطح روشن  0033متر) (سطح تیره  033متر)  /کوتاهترین  0متر
قابلیت کار در بازه دمایی -03 :تا +03
پورت های ارتباطیUSB, Serial, Bluetooth®5 :
باتری:
Rechargeable Li-Ion battery 11.1 V, 5.0 Ah

1–5 sec

Standard:

0.4 sec

Tracking :

