
Termék neve Beépített képességek 
IP 

szint Billentyűzet Kijelző RS232 SurvCE/SurvPC 
Tájékoztató  

nettó ár 

KÉZI SZÁMÍTÓGÉPEK (Windows Mobile 6.x): 
 SurvCE GPS szoftver - - - 279 000 

SL55 Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 65 - 3.7" nincs árban foglalva 523 000 

Nautiz X1 (NX1-GW) Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 67 - 4.0" nincs nincs az árban 345 000 

Nautiz X4 (NX4-1DGN-0-E) Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 65 telefon 3.5" nincs nincs az árban 378 000 

Nautiz X8 (NX8-BW) Wifi,BT,GPS,Camera 67 szám 4.6" van nincs az árban 378 000 

Nautiz X8 (NX8-GW) Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 67 szám 4.6" van nincs az árban 443 000 

PS336-Basic Wifi,BT,GPS,Camera 68 telefon 3.5" van nincs az árban 432 000 

PS336-Premium Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 68 telefon 3.5" van nincs az árban 510 000 

PS336LongRange BT kb. 100m hatótávolság 68 - - - - 79 000 

CarlsonMini2 Standard Wifi,BT 68 szám 4.3" van árban foglalva 782 000 

CarlsonMini2 Geo Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 68 szám 4.3" van árban foglalva 946 000 

Archer2 Standard Wifi,BT 68 szám 4.3" van nincs az árban 494 000 

Archer2 Geo Wifi,BT,GPS,Camera 68 szám 4.3" van nincs az árban 569 000 

Archer2 Geo Cell Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 68 szám 4.3" van nincs az árban 669 000 

Allegro 2 Wifi,BT 68 betű és szám 4.2" van nincs az árban 722 000 

Mesa Standard Wifi,BT 67 - 5.7" van nincs az árban 788 000 

Mesa Geo Wifi,BT,GPS,Camera 67 - 5.7" van nincs az árban 897 000 

Mesa Geo 3G Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 67 - 5.7" van nincs az árban 1 006 000 

TÁBLA PC-K: 

SurvPC GPS szoftver - - - - - - 362 000 

Algiz10X (Windows 8) Wifi,BT,GPS,Camera 65 - 10" van nincs az árban 707 000 

Algiz10X WWAN (Win. 8) Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 65 - 10" van nincs az árban 761 000 

ALG10X-08B akku 60 000 

SL75 (Win.XP Embedded) Wifi,BT,GPS,Camera,GPRS 65 - 5.7" van árban foglalva 850 000 
 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, és csak a nagyságrendet kívánják érzékeltetni. Vegye figyelembe, hogy beszerzés esetén különböző készülékekhez bizonyos 
kiegészítők megrendelésére is szükség lehet (pl. az Archer2 készülékhez nincs szükség tartalék akkumulátorra, az Algiz10X-hez valószínűleg igen, a GPS árbócra erősítéshez 
szüksége lehet a megfelelő tartószerkezetre, stb). 

• Az IP oszlopban a por- és víztűrés képességét minősítő besorolás található. 



• A CarlsonMini2 készülék azonos az Archer2 készülékkel. CarlsonMini2 néven tartalmazza a Carlson SurvCE szoftvert is. 

• A SurvCE-t nem tartalmazó készülékhez a SurvCE alapszoftver GNSS modullal kb. nettó 279 000.- Ft-ért rendelhető. Az Algiz10X-hez a SurvPC ára kb. 362 000.- 
Ft+ÁFA. 

• A „Billentyűzet” alatt természetesen nyomógombos billentyűzetet kell érteni. Mindegyik készülék operációs rendszere tartalmaz kijelzőn megjelenő QWERTY 
billentyűzetet. Emellett a SurvCE/SurvPC szoftver is rendelkezik nagyméretű gombokat tartalmazó kijelző billentyűzettel. 

 

� Az SL55 és SL75 készülékek összeszerelése Kínában történik. A Satlab svédországi, csehországi, és magyarországi irodájában is tesztelésen esnek át, majd ezt 
követően jutnak el a végfelhasználóhoz. 

� Az Archer2, Allegro2 és MESA készülékeket az USA-ban tervezik, fejlesztik és gyártják. Rendkívül magas minőségi elvárásoknak felelnek meg. Kiemelkedően hosszú 
élettartamra és extrém terepi körülmények (hőség, fagy, eső, leejtés, rázkódás) elviselésére tervezték. 

� Erős napfényen az Archer2, Allegro2, Nautiz X8, és az SL75 kijelzője látszik a legjobban, de a többi készülék sem okoz csalódást. A láthatóság természetesen a 
háttérfény erősségének állításával változtatható (ez azonban az akku működési idejét is befolyásolja) 

� A kézi számítógépekről a felhasználók általában USB kábelen keresztül Microsoft szinkronizáló programmal (Active Sync vagy Mobile Eszközközpont) juttatják PC-re az 
adatokat. Az SL55 beállítható úgy, hogy a Microsoft szinkronizáló szoftverrel nem rendelkező PC-vel is lehetővé váljon az adatcsere. Ekkor az SL55 tároló egysége úgy 
érhető el a PC-ről mint egy pendrive. Természetesen kábel nélkül, Bluetooth kapcsolaton keresztül is lehet szinkronizálni a kézi számítógépeket az irodai PC-hez. A tábla 
PC-k esetében adatátviteli műveletre többnyire nincs szükség, hiszen az SL75 vagy az Algiz10X lehet maga az irodai PC is egyben. 

� Az SL55, a Nautiz X4 és a PS336 kivételével mindegyik készülék pendrive csatlakoztatására alkalmas aljzattal is el van látva. A PS336-hoz kiegészítőként beszerezhető 
egy adapterkábel a pendrive csatlakoztatásához. Az adatok így ezekről az eszközökről más eszközre pendrive közbeiktatásával is átvihetők. 

� MicroSD memóriakártya mindegyik eszközbe helyezhető. Adott esetben a memóriakártya nem csak tárkapacitás növelésére, hanem adatcserére is használható. 

� Az SL75 egy nagyobbfajta kéziszámítógéppel egyező méretű tábla PC (a tábla PC-k között persze kis méretűnek számit). Mivel XP embedded operációs rendszerrel van 
felszerelve, az 1.6 GHz-es processzor és az 1 GGB kapacitású DDR2 RAM figyelemre méltóan nagy működési sebességet biztosít. A rá telepített Carlson SurvPC 
program az említett erőforrásoknak köszönhetően könnyedén képes kezelni egy kisebb város (pl. Veszprém) teljes részletességű vektorgrafikus térképét. Ugyanezen 
oknál fogva a SurvPC mellé feltelepíthető az AutoCAD vagy az ITR térképező szoftver is, illetve bármely PC-s szoftver XP-re optimalizált változata. 

� Az Archer2 és az SL75 nagy hatótávolságú Bluetooth rádiót tartalmaz. Míg a többi készülékekkel kb. 30 méterig távolodhatunk el a GNSS vevőtől, addig az Archer2 és az 
SL75 akár 100 méter távolságból is tartja a kapcsolatot a mérőeszközzel. A PS336 készülékhez választható kiegészítőként lehet rendelni nagy hatótávolságú Bluetooth-
rátétet. 

� A beépített GPRS modemet is tartalmazó készülékekkel akár a terepen is lehet internetezni, böngészővel információkat keresni, vagy e-mailezni. Emellett fontos tudni azt 
is, hogy a SurvCE/SurvPC program ezen kezelőegységek internet kapcsolatát felhasználva is tud csatlakozni a FÖMI hálózatához. Tehát ha a GNSS vevőbe és a 
vezérlőegységbe két különböző szolgáltatótól beszerzett SIM kártyát helyezünk, akkor a jelerősség függvényében egyszerű szoftveres megoldással válthatunk a GNSS 
vevő modemjéről a vezérlőegység modemjére és viszont. Nem kell a vevőben a SIM kártyát fizikailag kicserélni, majd paramétereket módosítani a szoftverben ha nincs 
GPRS kapcsolat az aktuális SIM kártyával. 

� A beépített GPRS modemet nem tartalmazó készülékek esetében egy választható kiegészítő (mobil Wifi hotspot) szerezhető be az internetelérés biztosítására. 

� Irodai használat során az SL75 és az Algiz10X készülék USB aljzatára elosztóval egeret és billentyűzetet is csatlakoztatva kényelmesebbé válik kezelésük. Úgy dolgozhat 
velük az irodában mint bármely PC-vel, notebookkal. A többi készülék esetében is használhatja a szinkronizáló asztali számítógép billentyűzetét és egerét a kézi 
számítógép irodai kezelésére, ha előzőleg telepítette az EveryWan szoftvert. 


