กล้อง TOTAL STATION ยีห่ ้ อ SANDING รุ่ น ARC6
กล้องสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทำงได้ โดยไม่ ใช้ เป้ ำสะท้อน
1. ระบบกล้ องส่ อง (Telescope)
1.1 มีตวั ส่ งและรับของเครื่ องวัดระยะ (EDM) ร่ วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่ อง
1.2 มีกำลังขยำยไม่นอ้ ยกว่ำ 30 เท่ำ
1.3 ควำมกว้ำงของเลนส์ปำกกล้องมีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 45 มิลลิเมตร
1.4 ให้ภำพหัวตั้งขนำดของภำพในระยะ 1 กม. ไม่นอ้ ยกว่ำ 26 เมตร หรื อ 1 องศำ 30 ลิปดำ
1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Dual Axis Liquid-electric
1.6 มีจุดเลเซอร์ช้ ีเป้ำเพื่อควำมสะดวกในกำรเล็งที่หมำย
2. กำรวัดระยะทำง ( Distance Measurement )
2.1 สำมำรถวัดระยะโดยไม่ตอ้ งใช้เป้ำปริ ซึม ( Reflectiveless ) ได้ไกล 600 เมตร
2.2 สำมำรถวัดระยะได้ 5,000 เมตร โดยใช้ปริ ซึมไม่เกิน 1 ดวง
2.3 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนไม่เกิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.
2.4 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking)
3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
3.1 แสดงค่ำอ่ำนมุมรำบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 0.5 ฟิ ลิปดำ
3.2 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนในกำรวัดมุมรำบและมุมดิ่งไม่เกิน 2 ฟิ ลิปดำ
3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Encoding
4. ระบบบันทึกข้ อมูลและโปรแกรม
4.1 สำมำรถบันทึกข้อมูลภำยในตัวกล้องได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 4 MB.
4.2 สำมำรถถ่ำยข้อมูลเข้ำคอมพิวเตอร์ได้โดย SD Card
4.3 สำมำรถทำฟังก์ชนั่ ต่อไปนี้ได้
- กำหนดค่ำ Azimuth และกำรวัดค่ำพิกดั เป็ น 3 แกน
- กำรหำควำมสู งของจุดใด ๆ ที่ไม่สำมำรถตั้งปริ ซึมได้ ( REM )
- กำหนดตำแหน่งที่ตอ้ งกำร (Setting Out หรื อ Lay out )
- กำรวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวำง (Missing Line)
- กำรหำตำแหน่งพิกดั ของจุดตั้งกล้อง ( Resection )
- คำนวณหำพื้นที่ ( Area )
- Program Road

5. ทั่วไป
5.1 หน้ำจอชนิด LCD แบบสี ขนำด 3.5’’ทั้ง 2 ด้ำนของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่นอ้ ยกว่ำ 28 ปุ่ ม
และสำมำรถป้อนค่ำตัวเลขและตัวอักษรได้โดยตรง
5.2 มีควำมทนทำนต่อสภำพบรรยำกำศ และสำมำรถป้องกันน้ ำได้มำตรฐำน IP55
5.3 ระดับฟองกลมที่ฐำนกล้องมีควำมไว 8 ลิปดำต่อ 2 มิลลิเมตรหรื อดีกว่ำ และระดับฟองยำว
30 ฟิ ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตรหรื อดีกว่ำ
5.4 แบตเตอรี่ ชนิด Lithiumใช้งำนได้นำนไม่นอ้ ยกว่ำ 8 ชัว่ โมงต่อก้อน
6. อุปกรณ์ ประกอบ
6.1 ชุดเป้ำปริ ซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขำตั้งอลูมิเนียม
จำนวน 1 ชุด
6.2 ชุดเป้ำปริ ซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขำวแดงยำว 2 เมตร
จำนวน 1 ชุด
6.3 ขำตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับควำมสู งได้
จำนวน 1 ขำ
6.4 แบตเตอรี่ ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้
จำนวน 2 ก้อน
6.5 เครื่ องประจุไฟ
จำนวน 1 ชุด
6.6 ถุงคลุมกล้องและอุปกรณ์ปรับแก้
จำนวน 1 ชุด
6.7 สำยต่อเพื่อถ่ำยข้อมูล และแผ่นบันทึกข้อมูล SD CARD
จำนวน 1 อัน
6.8 หนังสื อคู่มือกำรใช้งำน
จำนวน 1 ชุด
6.9 แผ่นโปรแกรมจัดกำรข้อมูล
จำนวน 1 ชุด
7. กำรรับประกันและบริกำร
7.1 มีกำรสำธิ ต ฝึ กอบรมแก่ผใู ้ ช้งำนจนสำมำรถนำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งำนอย่ำงถูกต้อง
7.2 สิ นค้ำรับประกัน 1 ปี นับแต่วนั ที่มีกำรตรวจรับสิ นค้ำเรี ยบร้อยแล้ว
7.3 มีศูนย์บริ กำรซ่อม-บำรุ ง ที่สำมำรถตรวจสอบและบริ กำรได้ทนั ที

