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Trimble TSC5
CONTROLLER

ROBUST OG TILSLUTTET HÅNDHOLDT COMPUTER
Med denne pålidelige, moderne Trimble® TSC5 controller kan du og dit team udføre arbejdet
effektivt og præcist, hver dag, hele dagen. Denne nyeste generations Android™-baseret
controller har en 5” touchskærm og tilknyttet tastatur, der sikrer hurtig og effektiv betjening,
selv med handsker på. TSC5 er en hårdfør og dog letvægtsmodel, der er nem at bære, så man
kan bruge den til opgaver lige dér, hvor man befinder sig. Batteri kan holde hele dagen, og i
kombination med Trimble Sitworks Software er TSC5 den ideelle løsning der tilbyder den høje
ydeevne og pålidelighed, som man forventer af Trimble.

Fordele
Trimble TSC5 er suveræn til de praktiske,
daglige opgaver. Den kombinerer høj ydeevne
og pålidelighed, så opgaverne kan udføres
effektivt og præcist.

Bygget til byggepladser
5“ touchskærm, der er
let-læselig i dagslys

Android™ 10 OS

Optimeret til Trimble
Siteworks-software

Trimble TSC5 controlleren er en robust,
håndholdt computer til håndtering af
opgaver der kræver GNSS forbindelse
eller totalstationer. TSC5 er designet til
byggepladser og har indbygget kamera og
GNSS i en og samme lette, stødsikre, støv- og
vandafvisende enhed.
►

Det ergonomiske design gør enheden nem
at holde og bære, hvorved risikoen for
belastningsskader reduceres

►

Med den tydelige, refleksfri touchskærm til
finger, pen eller handsker kan du få mere fra
hånden uanset forhold som sollys eller ved
svag belysning

►

Du kan nemt indtaste data i felten ved hjælp
af det baggrundsbelyste QWERTY-tastatur
der har god afstand mellem tasterne

Fungerer hele dagen
Med TSC5 kan du trygt stole på, at arbejdet
bliver klaret. Batterierne holder længe og lader
dig arbejde hele dagen.

Connected Construction
Kraftfuld
databehandling i et
let design

Baggrundsbelyst
tastatur med
knapkommandoer,
der kan
brugertilpasses

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Som en del af Trimble Connected Site® leveres
TSC5 som standard med integreret Wi-Fi®,
Bluetooth og mobilfunktion for øjeblikkelig
netværksadgang.
►

TSC5 opretter trådløs forbindelse til
internettet for at modtage
GNSS-korrektioner

►

Alle involverede parter i projektet holdes
opdaterede ved hjælp at trådløs overførsel
af design- og måledata. Dette øger
produktiviteten markant og reducerer
omkostningerne
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Trimble TSC5 CONTROLLER
ARBEJDSOMRÅDER
Uanset om du anvender totalstation eller GNSS, har du helt styr på opgaverne i
marken med TSC5. Den er især nyttig til:
►

Måleteknikere inden for bygge- og anlægsbranchen

►

Kontrol af niveau og slutresulat med en GNSS-rover

►

Lokalisering af nedgravet infrastruktur

ROBUST DESIGN
Trimble TSC5 er modstandsdygtig over for vand og støv og kan klare de
mest barske vejr- og arbejdsbetingelser. Den er bygget i henhold til militære
specifikationer og har en IP65-klassificering. Enheden kan håndtere ekstreme
miljøer og forhold på arbejdspladsen og er altid klar, når du har har brug for den.

TEKNISKE OPLYSNINGER
Funktioner og specifikationer omfatter:
►

13 MP bagudvendt kamera med høj opløsning

►

12 fysiske funktionstaster såve som tastekombinationer med Shift og AGr
giver endnu flere muligheder for at klare typiske arbejdsopgaver hurtigere

►

Hurtig og kraftfuld Qualcomm SDA660-processor

►

4 GB hukommelse og 64 GB lagerplads

►

Verdensomspændende WWAN med hot spot-funktionalitet, AT&T- og
Verizon-certificeret

►

Google Mobile Services-certificeret med adgang til Google Play™ Butik

FLEKSIBILITET
TSC5-controlleren er designet til at fungere sammen med Trimble Site
Positioning Systems-hardware, herunder de smarte GNSS-antenner, SPS986
og SPS785, den modulære GNSS-modtager SPS855 samt totalstationerne i
SPS-serien.
►

Integreret trådløs Bluetooth ® -teknologi giver kabelfri kommunikation
mellem TSC5 Og Trimble GNSS-modtagere

►

Tilføj yderligere funktionalitet med et valgfrit Trimble EMPOWER-modul, der
kan udskiftes af brugeren, som f.eks. en langdistanceradio eller en GNSSmodtager med en præcision på under en meter
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