
  

Odolný polní počítač 
FC-6000 

 Připraveno pro venkovní použití 

Výkon kanceláře v přenosné formě 

počítače v terénu 



 
 
 

Více technologií poskytuje větší výkon a kontrolu 
Počínaje praktickým 7“ displejem, speciálně navrženým pro viditelnost na přímém slunečním světle, je polní 
počítač FC-6000 postaven s ohledem na vaši produktivitu. Když vám každodenní počasí připraví novou výzvu, 
můžete zůstat stále produktivní a mít počítač stále pod kontrolou pomocí prstů, v rukavicích nebo pomocí 
malého pera s hrotem, aby se zvýšila citlivost i při práci ve vlhkých podmínkách. 
 
Kromě stupně ochrany IP68, který chrání před prachem a umožňuje, aby byla jednotka vodotěsná i v hloubce 
jednoho metru po dobu až dvě hodiny, je FC-6000 nezávisle certifikován podle MIL-STD-810G a je schopen 
provozu v teplotách od -20°C do 50°C. 
 

Jednotka je díky procesoru Intel® Quad-Core Pentium N4200 mimořádně rychlá, snadno zvládá jakýkoliv Topcon 
software a je připravena pracovat s velkými soubory vašeho projektu. Je ideální pro kontrolu sklonu terénu 
pomocí programu Pocket 3D a pro projekty související se sběrem dat a vytyčováním, pomocí programu 
MAGNET® Field. 

 

Rozšiřte vaše obzory 
Exkluzivní komunikační technologie LongLink™ společnosti Topcon je integrována do FC-6000 a umožňuje 
bezdrátové připojení a ovládání Topcon totálních stanic a GNSS přijímačů až do vzdálenosti 500 metrů. 
 
 
 

      

Dokovací stanice – volitelné příslušenství      

S dokovací stanicí je přechod z terénu do kanceláře       

hračkou. Dokovací stanice usnadňuje nabíjení, připojení 
k síti, připojení externího monitoru, klávesnice a myši, 
stejně jako laptopu. 

 

 

Externí klávesnice – volitelné příslušenství           

Klávesnice je navržena pro okamžitou instalaci a rychlé přichycení 
na FC-6000; nejsou potřebné žádné nástroje. Je vybavena 
hmatovou zpětnou vazbou, zvýšenými klávesami a plnou klávesnicí 
QWERTY. Je navržena tak, aby zlepšovala výkon FC-6000 v 
chladném počasí, když obsluha nosí rukavice.  

• 7" displej dobře čitelný na slunci 

• Procesor Intel® Quad-Core Pentium N4200 

• Certifikovaný dle MIL-STD-810G a IP68  

• Operační systém Windows® 10 Pro 

• 8 MP zadní kamera, 2 MP přední kamera  

• Integrovaný 4G LTE modul (volitelný) 

Připraven pro detaily 

s maximálním výkonem 

,  



  

Dokovací port 

Audio výstup 

Napájení 

USB 3 Host 
směrové ovládání 4- 

kurzoru 

LED kontrolky  Windows® Start klávesa 

Napájení 

Uživatelské 
funkční klávesy 



Technická specifikace 
FC-6000 

 
 

 

 

MAGNET Field 
Modul systému MAGNET určený pro sběr dat 

je navržen tak, aby co nejlépe využíval všechny 

hardwarové produkty Topcon a umožňoval 

okamžitou výměnu dat prostřednictvím 

webových služeb MAGNET Enterprise. 

 

 

 

MAGNET Enterprise 
Zabezpečená webová služba, která slouží 

jako centrum celého systému MAGNET. 

MAGNET Enterprise poskytuje 

projektovým manažerům informace o 

ekonomických aspektech projektu. 

 
 

 

 

Pocket 3D 
Od jednoduché kontroly spádů až po 

komplexní návrh konstrukce komunikace, 

je toto osvědčené stavební softwarové 

řešení přidaným doplňkem k Topcon 

softwaru 3D-MC v řídicích systémech 

zemních strojů. 

 

 

Zaměřit, propojit a aktualizovat 
Společným prvkem mezi všemi 

souřadnicově založenými projekty je 

změna. Pomocí bezpečného připojení 

k webovým službám zůstane váš projekt 

aktuální a pod vaší kontrolou. 

 

 

 

 

 

Hardware 

CPU Intel® Quad-Core Pentium 

N4200 procesor 

OS                           Windows® 10 Pro 

Paměť   8GB LPDDR4 RAM 

Displej 7" LCD dotykový displej  
Wide XGA  1280 x 800 

GPS Typ: uBlox NEO M8M 

Kamera Zadní: 8 megapixel s  
               LED osvětlením 

Přední: 2 megapixel 

Bezdrátová komunikace 

Bluetooth®      LongLink™ Bluetooth  
technologie V5.0 třída 

1.5, podpora BLE 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n        
2.4GHz a 5GHz  

GSM (volitelně)       Interní GSM 4G LTE  

Prostředí 

Vodo/Pracho těsnost IP68 certifikováno 

Provozní teplota -20ºC až 50ºC  

Vojenský standard  MIL-STD-810G 
Pád 1.2 m 

                          Vibrace 
                          Vlhkost   

Rozměry          21.5 x 13.7 x 3.5 cm                

(d x v x h)  

Váha 680g bez vyjímatelné 
baterie 

Provozní doba         až 15 hodin 
(5 hodin s interní baterii, 
10 hodin s vyjímatelnou 
baterií) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


