กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทำงได้โดยไม่ใช้เป้ ำสะท้อน
REFLECTORLESS TOTAL STATION ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น IM-105
ผลิตภัณฑ์ประเทศญีป่ ุ่ น
1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)
1.1 มีกำลังขยำยไม่นอ้ ยกว่ำ 30 เท่ำ
1.2 ควำมกว้ำงของเลนส์ปำกกล้องมีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 45 มิลลิเมตร
1.3 ขนำดควำมกว้ำงของภำพ 1 องศำ 30 ลิปดำ หรือ ไม่นอ้ ยกว่ำ 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
1.4 ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สดุ ไม่เกิน 1.3 เมตร
1.5 กล้องส่องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กำลังขยำย 3 เท่ำ ปรับควำมคมชัดได้

หรือเลเซอร์สอ่ งหัวหมุด ( Laser Plummet )
1.6 มีระบบให้แสงสว่ำงสำยใยกล้องภำยใน
1.7 มีจดุ เลเซอร์ชีเ้ ป้ำและไฟนำทำง(Guide light) เพื่อควำมสะดวกในกำรเล็ง
2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
2.1 ค่ำควำมละเอียดในกำรแสดงผล 1 ฟิ ลิปดำ หรือ 5 ฟิ ลิปดำ
2.2 ค่ำควำมถูกต้องแนวรำบและแนวดิ่งไม่เกิน 5 ฟิ ลิปดำ
2.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Rotary absolute encoder
2.4 มีระบบชดเชยค่ำมุมอัตโนมัติ ชนิด Dual-axis liquid tilt sensor มีช่วงกำรทำงำน +/- 6 ลิปดำ
3. กำรวัดระยะทำง ( Distant Measurement )
3.1 สำมำรถวัดระยะโดยไม่ตอ้ งใช้เป้ำปริซมึ ( Reflectorless ) ได้ไกล 800 เมตร
3.2 สำมำรถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริซมึ 1 ดวง
3.3 ค่ำเบีย่ งเบนมำตรฐำนโดยใช้ปริซมึ ไม่เกิน +/- ( 1.5 +2 ppm x D ) mm.
4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม
4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 50,000 ข้อมูล
4.2 สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลโดยกำรใช้ USB flash memory
4.3 สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลโดยBluetooth (Optionเสริม)
4.4 โปรแกรมงำนสำรวจต่ำงๆ
- กำรรังวัดมุมรำบและมุมดิง่ Angle Measurement
- กำรรังวัดระยะทำง Distance Measurement
- กำรรังวัดค่ำพิกดั Coordinate Measurement
- กำรหำควำมสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สำมำรถตัง้ ปริซมึ ได้ ( REM )
- กำหนดตำแหน่งที่ตอ้ งกำร (Setting Out )
- คำนวณหำพืน้ ที่ ( Area Calculation)
- กำรวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวำง ( Missing Line )

5. ทั่วไป
5.1 มีหน้ำจอชนิด Graphic LCD,192 x 80 dots, 2 หน้ำจอ
5.2 มีปมุ่ ป้อนข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษรโดยตรง
5.3 ควำมไวของระดับฟองกลม ที่ฐำนกล้อง 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร
5.4 มีควำมทนทำนต่อสภำพบรรยำกำศ และสำมำรป้องกันนำ้ ได้ตำมมำตรฐำน IP66
5.5 กล้องสำมำรถใช้งำนได้ในสภำวะอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศำเซลเซียส
6. อุปกรณ์ประกอบ
6.1 ชุดเป้ำปริซมึ ชนิด 1 ดวงพร้อมขำตัง้ อลูมิเนียม
6.2 ชุดเป้ำปริซมึ ชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขำวแดงยำว 2.15 เมตร
6.3 ขำตัง้ กล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับควำมสูงได้
6.4 แบตเตอรีช่ นิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน และ เครื่องประจุไฟ
6.5 USB flash memory พร้อมโปรแกรมจัดกำรข้อมูล
6.6 หนังสือคู่มือกำรใช้กล้อง

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ขำ
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ตัว
จำนวน 1 ชุด

7. กำรรับประกันและบริกำร
7.1 มีกำรสำธิต ฝึ กอบรมแก่ผใู้ ช้งำนจนสำมำรถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งำนอย่ำงถูกต้อง
7.2 สินค้ำรับประกัน 1 ปี นับแต่วนั ที่มีกำรตรวจรับสินค้ำเรียบร้อยแล้ว
7.3 มีศนู ย์บริกำรซ่อม-บำรุง สินค้ำเป็ น ของตนเอง

