
TRIMBLE CU CONTROLLER

TECHNICKÉ 
  SPECIFIKACE

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Pro optické i GPS měření 

Vyspělé vlastnosti poskytující výjimečné 
pohodlí, výkonnost a snadnost použití

Robustní konstrukce pro vynikající 
výkon a spolehlivost 

Výkonný Trimble polní software 
dle Vašeho výběru

Originální systém Integrated Surveying™

PRŮKOPNICKÝ PŘÍSTROJ S WINDOWS CE.NET

Trimble® CU controller je vyspělá odpoji-

telná ovládací jednotka navržena zejména 

pro Trimble optické a GPS měřící systémy1. 

V operačním systému Microsoft® Windows® 

CE.NET pracuje Trimble polní software2 

Vašeho výběru plus další požadované 

specializované programy.

PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE

Každý inovační prvek je na kontroleru 

Trimble CU navržen k usnadnění Vaší práce. 

Pro lepší kontrolu dat a měření si zřetelně 

prohlédnete podkladové mapy a naměřená 

data na barevném grafi ckém displeji. Paměť 

o velikosti 1 GB Vám umožňuje vzít všechna 

data (seznamy bodů, podkladové mapy) do 

terénu.

Přístup k často používaným funkcím skrze 

určené ovládací klávesy přístroje. Rychlé 

volby možností softwaru použitím dotyko-

vé obrazovky.

INTEGROVANÁ BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE 

BLUETOOTH

Odstraňte zmatky s kabely a urychlete 

nastavení s integrovanou bezdrátovou 

technologií Bluetooth®. Když je Trimble 

kontroler CU používán se systémem Trimble 

R6/R8 nebo Trimble S6, je rover 100% bez 

kabelů s nepřekonatelným pohodlím 

a jednoduchostí používání.

PŘIZPŮSOBITELNÉ MOŽNOSTI KOMUNIKACE

Vyberte způsob přenosu dat vyhovující 

Vaší situaci. Použitím externího modemu, 

jako třeba mobilního telefonu s Bluetooth, 

můžete posílat a přijímat soubory přes In-

ternet, i když jste v terénu. Nemusíte jezdit 

zpátky do kanceláře. V kanceláři umožňuje 

kolíbka na Trimble CU rychlý přenos dat na 

Váš počítač.

Trimble CU také poskytuje možnost komu-

nikace použitím sériového a USB portu.

Data mohou být přenesena na počítač 

nebo na další Trimble CU použitím kabelu, 

Bluetooth, čtečky karet CompactFlash nebo 

pomocí USB fl ash paměti.

VYROBENO PRO PRÁCI V TERÉNU ZA 

JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK

Kontroler Trimble CU je dostatečně robustní 

pro jakoukoliv práci za jakéhokoliv počasí. 

Je ohodnocen stupněm IP55 a pracuje 

v extrémních teplotách od -30 °C do +50 °C. 

Odolá také pádu z výtyčky z výšky 1,0 m 

na tvrdý povrch. Displej a klávesnice jsou 

podsvíceny, takže můžete rychle dokončit 

jakoukoliv práci i při nedostatku světla.

Kontroler Trimble CU je napájen z optické-

ho přístroje nebo ze speciálně navrženého 

držáku, který se připevňuje k robotic nebo 

GPS roveru.

JEDEN KONTROLER, JEDEN SOFTWARE, JEDNO 

ROZHRANÍ, JEDEN SOUBOR

Kontroler Trimble CU je ústředním prvkem 

Integrovaného měření Trimble. S nainsta-

lovaným softwarem, jako třeba Trimble 

Survey Controller™, jednoduše shromažďu-

jete GPS a optická data přepínáním mezi 

přístroji na Trimble CU kontroleru. Zůstaňte 

u jednoho fl exibilního kontroleru pro maxi-

malizaci investice.  Vaše měřická skupina 

musí znát jen jedno rozhraní.

Po dokončení práce jednoduše přeneste 

job soubor do kanceláře použitím způsobu 

komunikace, který Vám vyhovuje. Postup 

práce v geodézii nebyl nikdy jednodušší.

1  Trimble CU kontroler podporuje nejnovější měřící systémy Trimble,  
 včetně Trimble R8 GNSS, totální stanice Trimble S8 a Trimble VX. Trimble  
 CU také podporuje totální stanice 3600/5500/5600 pomocí Trimble CU  
 adaptéru.
2  Trimble CU kontroler pracuje se softwarem Trimble Survey Controller 
 a Trimble Access. Navíc je dostupné množství regionálních řešení. Více  
 informací o nejvhodnějším polním softwaru, získáte u svého místního 
 autorizovaného prodejce Trimble.
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TRIMBLE CU CONTROLLER 

www.trimble.com

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • Windows Explorer

 • Pocket Internet explorer

 • Inbox – e-mailový klient

 • Microsoft WordPad

 • Transcriber (rozpoznání ručního psaní)

 • Windows Media Player

 • Microsoft ActiveSync®

 • Connect to Desktop

 • File transfer (Remote)

 • Prohlížeče souborů pro Microsoft Image a Word

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ, SOFTWARE A ZÁZNAM DAT

Trimble CU kontroler

Připojení

 Přímo ............ Trimble CU lze připojit k totálním stanicím Trimble S6, 

Trimble S8 a Trimble VX, držáku robotic, GPS nebo kolíbce

 Přes CU adaptér ....................... Totální stanice Trimble 3600/550/5600

Fyzické parametry

Rozměry ........................................................ 196 mm x 110 mm x 30 mm

Váha ................................................................................................. 0,4 kg

Paměť ...................................... 64 MB SDRAM, 1 GB vnitřní stálé paměti

Procesor ................................. 400 MHz Intel® PXA 225 ARM-Xscale CPU

Software

Trimble CU kontroler pracuje se softwarem Trimble Survey Controller. 

Navíc je dostupné množství regionálních řešení. Více informací o nej-

vhodnějším polním softwaru, získáte u svého místního autorizovaného 

prodejce Trimble.

Certifi káty

Třída B Část 15 FCC, osvědčení CE Mark a C-tick. Bluetooth osvědčení 

a regulace záleží na státu.

PROVOZNÍ PARAMETRY

Teplota

Pracovní teplota .............................................................. -30 °C až +55 °C 

Skladovací teplota ........................................................... -40 °C až +70 °C 

Vlhkost ............................................. 100% vzdušná podle MIL-STD-810F 

Písek a prach ........................................................ Ochrana před navátým 

prachem podle MIL-STD-810F a IP5X

Voda .................................................................................................... IPX5

Pády .............................................. 5 pádů na tvrdý povrch z výšky 1.0 m

Napájení

Vnitřní .............................................. Záložní mód pro uchování souborů

Vnější 

 přímé ................................... Z totálních stanic Trimble S6, Trimble S8, 

Trimble VX, držáku pro Robotic/GPS nebo z kolíbky

Přes CU adaptér ...................................... Totální stanice 3600/5500/5600

Rozhraní 

Displej ............................... Barevný, osvětlené TFT, dotyková obrazovka 

čitelná za denního světla, odrazné barvy TFT-LCD, 

rozlišení 320 x 240 pixelů (QVGA) LED čelně osvětlený displej

Klávesnice ..................................... 19 alfanumerických kláves +  4 šipky, 

určené navigační a ovládací klávesy

Audio ................................... Vestavěný reproduktor pro zvukové prvky, 

varování a oznámení

Operační systém ........................................... Microsoft Windows CE.NET

VSTUP/VÝSTUP

Datová komunikace skrze držák Robotic, 

 GPS a kolíbku ................................................ USB, RS-232 a Bluetooth

Externí odnímatelná paměť ..................... USB fl ash paměť nebo čtečka 

CompactFlash (volitelné)

 

Změna technických parametrů vyhrazena.


