กล้อง TOTAL STATION ยีห่ ้ อ TOPCON รุ่ น OS-101
กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทำงได้ โดยไม่ ใช้ เป้ ำสะท้อน REFLECTORLESS ผลิตภัณฑ์
ประเทศญีป่ ุ่ น
1. ระบบกล้ องส่ อง (Telescope)
1.1 มีกำลังขยำยไม่นอ้ ยกว่ำ 30 เท่ำ
1.2 ควำมกว้ำงของเลนส์ปำกกล้องมีขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 45 มิลลิเมตร
1.3 ขนำดควำมกว้ำงของภำพ 1 องศำ 30 ลิปดำ หรื อ ไม่นอ้ ยกว่ำ 26 เมตร ที่ระยะ 1,000 เมตร
1.4 ระยะมองเห็นภำพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
1.5 เลเซอร์ส่องหัวหมุด ( Laser Plummet ) สำมำรถปรับระดับควำมคมชัดของแสงได้
หรื อกล้องส่ องหัวหมุด ( Optical Plummet ) กำลังขยำย 3 เท่ำ ปรับควำมคมชัดได้
1.6 มีระบบให้แสงสว่ำงสำยใยกล้องภำยใน ที่สำมำรถปรับแสงสว่ำงได้ตำมต้องกำร
1.7 มีจุดเลเซอร์ช้ ีเป้ำเพื่อควำมสะดวกในกำรเล็งที่หมำย
2. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )
2.1 ค่ำควำมละเอียดในกำรแสดงผล 0.5 ฟิ ลิปดำ หรื อ 1 ฟิ ลิปดำ
2.2 ค่ำควำมถูกต้องแนวรำบและแนวดิ่งไม่เกิน 1 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 งใช้เป้ำปริ ซึม ( Reflectorless ) ได้ไกล 500 เมตร
3.2 สำมำรถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริ ซึม 1 ดวง
3.3 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนโดยใช้ปริ ซึม ไม่เกิน +/- ( 2 +2 ppm x D )mm
4. ระบบบันทึกข้ อมูลและโปรแกรม
4.1 บันทึกข้อมูลได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 50,000 ข้อมูล
4.2 สำมำรถบันทึกข้อมูลโดยกำรใช้ USB flash memory
4.3 สำมำรถโอนถ่ำยข้อมูลจำก Bluetoothได้
4.4 โปรแกรมงำนสำรวจต่ำงๆ
- กำรรังวัดมุมรำบและมุมดิ่ง Angle Measurement
- กำรรังวัดระยะทำง Distance Measurement
- กำรรังวัดค่ำพิกดั Coordinate Measurement

- กำรหำควำมสู งของจุดใด ๆ ที่ไม่สำมำรถตั้งปริ ซึมได้ ( REM )
- กำหนดตำแหน่งที่ตอ้ งกำร (Setting Out )
- คำนวณหำพื้นที่ ( Area Calculation)
- กำรวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวำง ( Missing Line )
5. ทั่วไป
5.1 มีหน้ำจอชนิด 2 หน้ำจอ
5.2 มีปุ่มป้อนข้อมูลแบบตัวเลขและตัวอักษรโดยตรง
5.3 ควำมไวของระดับฟองกลม ที่ฐำนกล้อง 10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร
5.4 มีควำมทนทำนต่อสภำพบรรยำกำศ และสำมำรป้องกันน้ ำได้ตำมมำตรฐำน IP65
5.5 กล้องสำมำรถใช้งำนได้ในสภำวะอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศำเซลเซี ยส
6. อุปกรณ์ ประกอบ
6.1 ชุดเป้ำปริ ซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขำตั้งอลูมิเนียม
จำนวน 1 ชุด
6.2 ชุดเป้ำปริ ซึมชนิด 1 ดวงพร้อมโพลขำวแดงยำว 2.15 เมตร
จำนวน 1 ชุด
6.3 ขำตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับควำมสู งได้
จำนวน 1 ขำ
6.4 แบตเตอรี่ ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ จำนวน 2 ก้อน และ เครื่ องประจุไฟ
จำนวน 1 ชุด
6.5 USB flash memory
จำนวน 1 อัน
6.6 หนังสื อคู่มือกำรใช้กล้อง
จำนวน 1 ชุด
6.7 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 สิ นค้ำเป็ นของตนเอง

