กล้ อ งสํารวจอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ชนิด วัด ระยะทางได้
TOTAL STATION ยี่ห้ อ GOWIN รุ่ น TKS-402N
1. ระบบกล้ อ งส่ อ ง (Telescope)
1.1 มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
1.2 ความกว้ างของเลนส์ปากกล้ องมีขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร
1.3 ขนาดความกว้ างของภาพ 1 องศา 30 ลิปดา หรื อ ไม่น้อยกว่า 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
1.4 ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้ สดุ ไม่เกิน 1.3 เมตร
1.5 กล้ องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กําลังขยาย 3 เท่า ปรับความคมชัดได้
1.6 มีระบบให้ แสงสว่างสายใยกล้ องภายใน
2. ระบบวัด มุม ( Angle Measurement )
2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1/5 ฟิ ลิปดา
2.2 ค่าความถูกต้ องแนวราบและแนวดิ่งไม่เกิน 2 ฟิ ลิปดา
2.3 ใช้ ระบบวัดมุมแบบ Absolute
2.4 มีระบบชดเชยค่ามุมอัตโนมัติ ชนิด Liquid Single axis มีช่วงการทํางาน +/- 3 ลิปดา
3. การวัด ระยะทาง ( Distant Measurement )
3.1 สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ ปริซมึ 1 ดวง
3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้ ปริซมึ ไม่เกิน +/- ( 2 +2 ppm x D ) mm.
3.3 สามารถปรับแก้ คา่ หักเหของคลื่นในชันบรรยากาศ
้
โดยการป้อนค่าอุณหภูมิและความกดอากาศ
3.4 สามารถปรับแก้ คา่ คงที่ของปริซมึ ได้ ตังแต่
้ -99 มม. ถึง +99 มม.
4. ระบบบัน ทึก ข้ อ มูล และโปรแกรม
4.1 บันทึกข้ อมูลได้ ไม่น้อยกว่า 24,000 ข้ อมูล
4.2 สามารถโอนถ่ายข้ อมูลจากตัวกล้ องไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
4.3 โปรแกรมงานสํารวจต่างๆ
การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตังปริ
้ ซมึ ได้ ( REM ), กําหนดตําแหน่งที่ต้องการ (Set Out ),
้ อง ( Resection ), คํานวณหาพื ้นที่ ( Area Calculation), การวัด
การหาตําแหน่งพิกดั ของจุดตังกล้
ระยะที่มีสงิ่ กีดขวาง ( Missing Line )
5. ทั่วไป
5.1 มีหน้ าจอชนิด LCD Display 2 หน้ าจอ 6 บรรทัด
5.2 ความไวของระดับฟองกลม ที่ฐานกล้ อง 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
5.3 ความไวของระดับฟองยาวที่ 30 ฟิ ลปิ ดา ต่อ 2 มิลลิเมตร
5.4 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันนํ ้าได้ ตามมาตรฐาน IP54 หรื อดีกว่า
5.5 กล้ องสามารถใช้ งานได้ ในสภาวะอุณหภูมิ -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส

6. อุป กรณ์ ป ระกอบ
6.1 ชุดเป้าปริซมึ ชนิด 1 ดวงพร้ อมขาตังอลู
้ มิเนียม
6.2 ชุดเป้าปริซมึ ชนิด 1 ดวงพร้ อมโพลขาวแดงยาว 2.15 เมตร
6.3 ขาตังกล้
้ องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้
6.4 แบตเตอรี่ ชนิดบรรจุไฟได้ ใหม่ได้ จํานวน 2 ก้ อน และ เครื่ องประจุไฟ
6.5 USB Flash Drive
6.6 หนังสือคูม่ ือการใช้ กล้ อง
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7. การรั บ ประกัน และบริก าร
7.1 มีการสาธิต ฝึ กอบรมแก่ผ้ ใู ช้ งานจนสามารถนํากล้ องและอุปกรณ์ไปใช้ งานอย่างถูกต้ อง
7.2 สินค้ ารับประกัน 1 ปี นับแต่วนั ที่มีการตรวจรับสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว
7.3 มีศนู ย์บริ การซ่อม-บํารุง สินค้ าเป็ นของตนเอง
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