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Trimble 5503 DR sorozat most már
TCU-val is!

Amint az látható, sokkal több az exportálható és
importálható formátum, mint az előző verziókban!

A fejleszthetőségben a
Trimble ismét az élen!
Nem kell lemondaniuk
az új technika alkalmazásáról azon
felhasználóinknak sem,
akik néhány évvel
ezelőtt Trimble 5503
DR mérőállomást
vásároltak!
Egy adapter
segítségével
az új TCU felrakható a
mérőállomásra és
élvezhetjük a megújult SC szoftver minden előnyét!
Ha többet szeretne megtudni erről a lehetőségről,
akkor látogasson el a www.geotrade.hu oldalra,
vagy írjon az info@geotrade.hu címre!

Ezzel lehetővé vált a „site” egyszerű készítése a
TCU-ban!
Bajlódtunk a FÖMI által adott felhasználói név és
jelszó „örökös” beütésével? Ezt most megoldja a
Tárcsázó profil!

A Survey Controller legújabb magyarított
verziója az SC v.11.32. Rengeteg újdonság
található a szoftverben!

Az Import / Export menüpont figyelemreméltó, mert
itt tudunk importálni WGS 84 – es földrajzi
koordinátákat is!

Ez csak néhány példa volt, honlapunk „Letöltések”
/”Szoftverek” menüpontjáról – regisztrálás után –
az emulációs szoftver letölthető!
Ha többet szeretne megtudni erről a szoftverről,
akkor látogasson el a www.geotrade.hu oldalra,
vagy írjon az info@geotrade.hu címre!
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Trimble ACU vezérlő gyártása megszűnik,
de természetesen az eddigiek up-grade-je
tovább folytatódik! A jelenlegi „keresztben” is
kompatíbilis vezérlők, a TCU illetve a TSC2,
mely utóbbi belső rádióval (2.4GHz) is
választható!

Ez évi rendezvényeink sorát szeretnénk megnyitni
a Budapesti Műszaki Egyetem Általános- és
Felsőgeodéziai Tanszékén, az OLTAY – teremben,
2007 február 6-án (kedden) rendezendő
Műszerbemutatónkkal! Melyre ezúton is minden
érdeklődőt tisztelettel és szeretettel meghívunk!
GPS tanfolyamot is hirdetünk, mely felöleli amit a
gps-ről és rendszereiről tudni kell, valamint
felhasználói szintű kezelési tanfolyam, melynek
keretében a résztvevők elsajátíthatják műszereink
gyors és hatékony kezelését!
Hamarosan „road show-t is redezünk, többek
között Budapesten és Miskolcon és valahol a
Dunántúlon!

A TCU így minden műszerünkkel és GPS-einkkel
együttműködik:

TRIMBLE S6
Mérőállomás család

GDM CU

ACU

TRIMBLE 5500/5600
Mérőállomás család

Bármilyen TRIMBLE GPS

TCU

TSC2
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