
FC-500
 Kontroller i fuqishëm



•	ekrani 4.3 inç, i lexueshëm në dritë të diellit

•	i çertifikuar nga mil-stD 810G dhe iP68

•	Procesor 1Ghz

•	Kamerë të integruar 5 megapixel

•	modem celular të brendshëm  3.5G

•	GPs të integruar me saktësi 1-5 metër

 Kontroller për një rezultat 
pune të lartë

Kontroller shumë produktiv
Për të rritur shikueshmërinë e hartave mjafton vetëm 
një prekje e butonit, ku përdoruesi mund ta orientojë 
ekranin nga “Portrait”  në  “landscape”.

FC-500

Kontrolleri topcon fC-500 është i dizajnuar për matje gjeodezike dhe inxhinierike dhe është zgjidhja ideale për softuerët 
mAGnet dhe Pocket 3D, duke nxejrr maksimumin nga marrësit Gnss topcon dhe stacionet totale optike.

me një ekran me shikueshmëri të lartë,i ngjashëm me një smartfon,me sipërfaqe të ekranit shumë të fortë dhe rezistente 
ndaj gërvishjeve dhe gjerave të mprehta për dallim nga prodhimet tjera.

fC-500 me bateritë inteligjente nuk kemi nevojë të brengoseni për mbikarikim. Bateritë janë të kapacitetit deri në 20 orë 
me një performancë të shkëlqyer në kushte ekstreme. rikarikimi është i shpejt dhe arrin 50%  për më pak se një orë.

Portet e jashtme janë të vendosura në fund të tastierës: Porti usB , mikro usB , porti për karikim dhe autoparlanti.
Portet usB janë të përdorshëm për kopjimin e punëve të mëdha , koordinatave ose ndonjë fajlli DXf, DWG në 
kontrollerin fC-500. Porti  DB9 është ideal për stacionet totale që ende punojnë me kabëll.

i lexueshëm në drit të diellit
fC-500 ka një ekran 4.3 inç i dizajnuar për tu parë në drit të diellit. ekrani përmbanë një shtresë që mundëson të jetë 
jashtzakonisht i lexueshëm në çdo ambient pune.



 Kamera 5 megapixel

 GPs i brendshëm dhe modem 
Gsm celular 3.5G

 Komunikimi me Bluetooth®  dhe 
Wi-fi

 6 butona kontrolli
Buton me 4 drejtime

 i çertifikuar nga mil-stD 810G
iP68 (mbrojtje maksimale nga 

pluhuri dhe uji)

 Procesor 1 Ghz
512 mB rAm

8 GB memorje të brendshme

 Port usB
Port mini-usB

Port serial 9-pin 

 ekran i madh 4.3” me një 
lexueshmëri të lartë në dritë të 

diellit
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Për më shumë informata
topconpositioning.com/fc-500

i prodhuar për të mbijetuar
i çertifikuar me iP68 për mbrojtje 
maksimale nga pluhuri dhe uji ku është 
rezistent ndaj ujit në thellësi deri në 1 
metër, fC-500 është i çertifikuar me 
standardin mil-stD 810G dhe mund të 
operojë në temperatura prej -30ºC deri 
60ºC

Jashtëzakonisht produktiv
sistemi operativ Windows mobile® 6.5 
krijon një hapsirë shtesë për softverët dhe 
aplikacionet tjera.
Procesori 1Ghz operon me lehtësi me çdo 
softver të topcon.

Kamera
një kamera me 5mP me autofokus dhe 
blic vjen si paisje standarde. mund të bësh 
fotografi pa limit dhe fotografitë mund të 
importohen në softverët mAGnet field 
apo Pocket 3D. Këto fotografi informuese 
janë të disponueshme për menaxherët dhe 
stafin në zyrë.

transferimi i të dhënave nga terreni
modem celular i brendshëm ju mundëson 
të lidheni nga vendi i punës.
lidhuni me të dy shërbimet mAGnet 
enterprise ose sitelink3D për të 
kompletuar menaxhimin e projektit.

Hardveri

Procesori 1 Ghz Arm Cortex 
A8 i.mX53

sistemi operativ microsoft® Windows 
mobile 6.5

memorja 512 mB rAm
8 GB flash storage 
micro-usB

Kamera 
(Geo, Geo 3G)

5 megapixel rezolucion 
me autofokus dhe leD 
me fotografi dhe video

energjia 12/24V DC power input
Bateri intelegjente li-ion 
3.6V DC at 10600 mAh

Komunikimet

Portet Com1
rs-232C (D-sub 9pin)
5V DC Power
usB host (full A)
usB Client (micro)

lidhjet Wireless Bluetooth®

Wi-fi 802.11 b/g/n

lidhjet Celulare
(Geo 3G )

integrated Worldwide, 
800/850 900, 1800, 1900, 
2100 mhz,
umts/hsPA+

Përbërësit e paketës
•	tastiera fC-500

•	Bateria dhe mbushësi

•	Karikues internacional

•	usB 

•	manual

•	rrip dore

•	Kaçavidë

•	laps


