
MADE TO FIT YOUR WORLD.

 SHC5000
 Fältdator



Din dagliga fältdator 
Ta med arbetshastigheten du har på kontoret ut i ditt 
fältarbete. Var uppkopplad, produktiv och ha full kontroll med 
Sokkia SHC5000.

Precis som alla andra lösningar från Sokkia kan du anpassa 
den efter dina behov och arbetsflöden.

• 7 tum display framtagen för användning i solljus

• Intel® Atom™ Z3745 processor

• MIL-STD-810G och IP68 certifierad

• Windows® 10 Operativsystem

• 8 MP kamera på baksidan, 2 MP kamera på framsidan

• Integrerad 4G LTE-cellmodul (tillval)

Skärm med hög prestanda
Den breda 7-tumsskärmen är speciellt utformad för 
användning och arbete i direkt solljus. Den har en tydlig, 
lättläst skärm med ett effektivt pekskärmsgränssnitt.

Redo för arbete i fält
Förutom en fältklar handdator med en IP68 miljöklassning 
– som skyddar mot damm och gör enheten vattentät på 
en meters djup i upp till två timmar – är också SHC5000 
certifierad som MIL-STD 810G, vilket innebär att den kan 
arbeta i temperaturer från -20°C till 50°C.
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Förbli uppkopplad
Bluetooth och Wi-Fi-kommunikation är 
standardutrustning på SHC5000 och är idealiska 
alternativ för att ansluta och hantera Sokkia 
GNSS-mottagare eller totalstation på avstånd 
upp till 300 meter. Med hjälp av ett lokalt Wi-Fi 
har du möjligheten att ladda upp dagens arbete 
innan du lämnar projektplatsen.

Kraftfull fältdator
Enheten är byggd för hastighet baserad på en 
Intel® Atom™ Z3745 processor, som enkelt 
driver Sokkias programvara, eller en mängd 
andra programalternativ. Samtidigt är Sokkia 
SHC5000 redo att arbeta med stora designfiler 
tack vare sin kraftfullhet. 

Inbyggda kameror för mer 
information
Två inbyggda digitalkameror erbjuder snabba 
autofokusjusteringar, inklusive en nödvändig 
LED-blixt för att fånga informativa bilder 
från olika projekt. Sammankoppling mellan 
bilder och attribut görs enkelt och kan delas 
direkt med olika jobb medan du använder 
datainsamlingsprogram.



Hardware
Processor Intel® Atom™ Z3745 Processor
Operating System Microsoft® Windows 10
Memory and Data Storage 4 GB LPDDR3 RAM

User accessible SD Slot
Display 7 inch screen, Wide XGA (WXGA) at 1280 x 800
GPS Type: uBlox NEO M8M

Accuracy: 2-5 m
Channels: 72
Update Rate: 5 Hz

Camera Rear: 8 MP with LED Illumination
Front: 2 MP

Communication
Bluetooth® Long-range Bluetooth® Smart Ready wireless 

technology,
v4.0+EDR, Class 1.5, BLE support

Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2.4 GHz and 5 GHz
Cellular Connectivity (optional) Internal GSM 4G LTE modem
Environmental
Dust/Water Rating IP68 certified
Operating Temperature -20°C to 50°C
Temperature Shock MIL-STD 810G
MIL-STD 810G Drop 4 ft. (1.2 m),vibration, humidity,

tumble spec: 1,000 1.6 ft. / 0.5 m tumbles (2,000 drops)
Dimensions (l x w x h) 13.71 x 3.45 x 21.5 cm
Operating Time 10+ hours

SpecifikationerLadda snabbare
Efter en hel dags arbete tar det 
så lite som två till fyra timmar att 
ladda batterierna till SHC5000. 
De interna batterierna genomgår 
tester och har visat sig ge utmärkt 
prestanda även under extrema 
temperaturförhållanden.

 Din auktoriserade återförsäljare är:

sokkia.com

Specifikationer kan ändras utan föregående avisering. 
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Standard tillbehör
• Batteriladdare

• Snabbstartsguide

• Handrem

• Externt Li-Ion 43 Wh-batteri

• Kapacitiv spetspenna

• Internationella adaptrar

• Integrerat 21 Wh-batteri

• Dammskydd för anslutningsporten

 - Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. 
and any use of such marks by Sokkia is under license.<code class="noneditable" data-mce-
contenteditable="false"><img class="softreturn" src="http://topcon.portal.adnovate.com/
images/softreturn.gif" alt="" data-mce-src="../../images/softreturn.gif"></code>

 - Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
 - Product colors in this brochure may vary slightly from those of the actual products owing to 

limitations of the printing process.


