
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC-5000 
Datový záznamník 

 



• Rychlý návod  
• Dotykové pero 
• Vnitřní 21 Wh baterie 
• Kryt konektorů 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTÉM  

Procesor Intel® Atom™ Z3745 procesor 

Operační systém Microsoft® Windows 10 

Paměť 4 GB LPDDR3 RAM 
 64 GB flash paměť, SD/SDXC 

Obrazovka 7″ WXGA 1280 x 800 

GPS Typ: uBlox NEO  M8M 
 Přesnost: 2-5m 
 Kanály: 72 
 Frekvence: 5 Hz 

Fotoaparát 8 MP s LED světlem (zadní) 
 2 MP (přední) 

KOMUNIKACE  

Bluetooth Long-range Bluetooth® 
 v4.0+EDR, třída 1.5 

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

Modem (pouze GEO Cell) 4G LTE 

ROZMĚRY, CERTIFIKACE  

Prach/voda IP 68 

Provozní teplota -20°C až 50°C 

Mechanická odolnost MIL-STD 810G 

MIL-STD 810G Pád z výšky 1.2m, vibrace, 
voděodolnost 

Rozměry 137 x 215 x 35 mm 

Typická výdrž baterie 10+ hodin 

VELKÁ OBRAZOVKA FC-5000 je vybaven širokým 

7 palcovým displejem speciálně navrženým 
k prohlížení a práci na přímém slunečním světle. 
Nabízí citlivou dotykovou obrazovku a je jedno zda ji 
ovládáte pomocí prstu nebo dotykového pera. 

MIL-STD 810G Kromě certifikace IP68, která 

prokazuje odolnost proti prachu a voděodolnost 
přístroje v hloubce jednoho metru po dobu až dvou 
hodin je FC-5000 nezávisle certifikován také na 
vojenský standard MIL-STD 810G. Standard 
obsahuje širokou škálu testovacích procedur - testy 
odolnosti vůči: vystavení vysokým a nízkým teplotám 
a teplotním šokům, dešti, vlhkosti, plísni, písčitému a 
prašnému prostředí, výbušné atmosféře, rázům 
a vibracím při přepravě a náhodným vibracím. 

RYCHLOST Přístroj je díky procesoru Intel® Atom™ 

Z3745 charakterizován vysokou rychlostí zpracování 
dat ve všech TOPCON softwarových řešeních a je 
připraven pracovat s velkými grafickými soubory. 

ZACÍLIT, ZMĚŘIT A FOTIT Dva vestavěné 

digitální fotoaparáty nabízí rychlý autofokus s LED 
bleskem pro zachycení informativních snímků 
v terénu. Všechny fotografie lze snadno spojit 
s měřenými daty pomocí ovládacího softwaru pro 
sběr dat MAGNET Field a okamžitě sdílet v  
zabezpečeném systému MAGNET. 

BATERIE S inteligentními bateriemi v nabíječce se 

není třeba bát přebití. Po celodenní práci je FC-5000 
opět připraven k další práci již po 2 až 4 hodinách 
nabíjení. Baterie byly testovány a je prokázáno, že 
poskytují vynikající výkon i při extrémních teplotních 
podmínkách. 

BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ Bluetooth® a Wi-Fi jsou 

v FC-5000 standardem a nabízejí možnost připojení a 
ovládání jakéhokoliv TOPCON GNSS přijímače nebo 
optické totální stanice do vzdálenosti 300 metrů. 
Navíc je praktické přes internet pomocí modemu 
odeslat celodenní práci a uložit ji do Vaší zakázkové 
databáze v kanceláři. 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE  

STANDARDNÍ VYBAVENÍ 

• FC-5000 datový záznamník 
• Nabíječka 
• Vyjímatelná baterie Li-Ion 43 Wh 
• Upínací páska na ruku 

 


