INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

SHC236
Coletor de dados

Coletor de dados durável
Projetado para eficiência

- Conectividade por celular 3.5G
-	Bluetooth® integrado sem fio e
conectividade Wi-Fi
- 256MB de RAM, 4 GB de armazenamento
- Em conformidade com MIL-STD-810G e IP67
- Teclado numérico completo
- Sistema operacional Windows Mobile® 6.1
- Processador Marvell PXA310 806 MHz
- Câmera com foco automático de 3MP
- Porta serial de 9 pinos
- Bateria de íon lítio substituível em campo

O SHC236 da Sokkia é um coletor de dados robusto projetado para
confiabilidade nas condições climáticas mais extremas, ambientes
variados e para uso diário no canteiro de obras.
■ Construção compacta, leve e resistente
O SHC236 da Sokkia pesa apenas
17,64 onças (500 g) com bateria. Sua
construção robusta está em
conformidade com o padrão MIL
e com a proteção IP67 contra pó e
água que suporta as condições mais
extremas no ambiente de trabalho.

■ Conectividade múltipla
Os recursos Wireless LAN e
Bluetooth permitem conexão sem fio
com instrumentos e PC. O SHC236
funciona como um computador host
e como um dispositivo cliente por
meio de conexão USB.

■ Fácil operação
O sistema operacional Windows
Mobile 6.1 e um visor VGA de 3,5
polegadas sensível ao toque tornam a
operação extremamente fácil.

■ Especificações do SHC236
Sistema
Sistema operacional

Windows Mobile® 6.1

Processador

Marvell PXA310 806 MHz

Memória principal

SDRAM 256 MB

Interface de usuário
Exibição

VGA LCD de 3,5 polegadas TFT colorido (480 x
640) legível à luz do sol com tela sensível ao toque

Teclado

Painel numérico completo de entrada de dados na tela

Comunicação e armazenamento de dados
Memória flash

4 GB

Porta

USB Tipo Mini-B
(Host 1.1 / Cliente 2.0, a ser selecionado por software)

Ranhura de cartão

SD/SDHC (até 16 GB SDHC)

Conexão sem fio*1

Bluetooth Classe 2
Conexão local sem fio IEEE 802.11b/g

Ambiental
Proteção contra poeira e água

IP67 (IEC 60529:2001)

Temperatura de operação

-30 a +60°C (-22 a +140°F)

MIL-STD-810G*2

Queda (1,52 m/5 pés) , Vibração, Umidade

Alimentação
Pilha

Bateria de íon lítio recarregável e removível 3,7V, 5600 mAh

Tempo de operação

7,5 horas com conexão Bluetooth

Tempo de recarga

3,5 horas

Física

■ Bateria substituível em campo

Tamanho

L3,23 x A5,75 x P1,30 pol. (L82 x A146 x P33 mm)

A bateria recarregável de íon lítio
pode ser removida e substituída
no local de trabalho, eliminando o
tempo de inatividade devido a bateria
descarregada. Um carregador de
bateria também vem com esse coletor
de dados.

Peso com bateria

17,64 onças (500 g)

Receptor integrado de GPS de 20 canais fornece informações de
posição por posicionamento por ponto ou DGPS usando correções
SBAS. O SHC236 tem câmera de foco automático de 3MP, bússola
eletrônica e altímetro para aplicativos de coleta de dados GIS.

Spectrum Survey Field

Software de coleta de dados rápido, potente e de fácil uso
O Spectrum Survey Field oferece operação intuitiva
e de fácil navegação que minimiza a curva de
aprendizagem.
● Maximiza a produtividade em todos os tipos de
trabalho topográfico, piquetagem de construção e
coleta de dados.
● Controla receptores Sokkia GPS/GNSS, estações
totais convencionais/robóticas e níveis digitais.
● Trabalha facilmente com diversos instrumentos
de sondagem, usando arquivos individuais de
configuração armazenados para cada instrumento.
● Capacidade superior de manejo e troca de dados
em inúmeros formatos de arquivo.
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GPS Tipo
Horizontal
Precisão (RMS)*3

Chipset SiRFstarIII, GPS L1 (C/A), 20 canais
DGPS*4: 3,3 a 9,9 pés (1 a 3 m)
Posicionamento por ponto: 16,4 pés (5m)

Câmera embutida

3 Megapixels, Câmera com foco automático

Outros sensores

Bússola eletrônica, altímetro

*1 Disponibilidade e aprovação de uso de tecnologias sem fio variam de acordo com o país.
Consulte previamente a sua filial ou representante local da Sokkia.
*2 O SHC236 é testado de acordo com a norma MIL-STD-810G publicada em 31 de outubro de
2008 que substitui a norma MIL-STD-810F anterior.
*3 A precisão depende do número de satélites usados, qualidade dos dados SBAS, efeitos de
múltiplas vias, posição/postura do dispositivo e outras condições ambientais.
*4 usando SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS). Não é compatível com receptores de radiofarol.

■ Configuração padrão
• Coletor de dados SHC236
• Caneta tátil
• Película protetora do painel de toque
• Cabo USB (tipo mini-B - tipo A)
• Bateria recarregável
• Carregador de bateria
• Cabo de força AC
• Guia de início rápido
• Manual do Usuário (CD-ROM)

■ Acessórios opcionais
• Suporte para fixação em poste • Bateria recarregável • Antena GPS externa com cabo
• Carregador veicular • Console de mesa
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■ Sensores embutidos para aplicações GIS

Sensor integrado

