
KONTROLER 
TOPCON T-18

Szybki, lekki i wygodny 
kontroler z klawiatur¹

wygodny, wyświetlacz 3,7”
wysoka klasa szczelności IP65
wbudowana kamera 5 MP 
szybki procesor 1 GHz
Bluetooth, USB, Wi-Fi
10 godzin pracy na jednym ładowaniu
odbiornik GNSS oraz modem

intuicyjny system Windows



Dane techniczne T-18

Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.
Wszystkie prawa zastrzeżone 07/18.
Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

PARAMETRY

Procesor 1 GHz 

System operacyjny

Odbiornik GNSS

Pamięć

Wyświetlacz

Tak

3,7” z filtrem ochronnym

512 MB RAM, 1 GB pamięci, gniazdo kart micro SD

Kamera 5 MP 

KOMUNIKACJA

3.5 G

Komunikacja bezprzew.

Szczelność

Temperatura pracy

Czas pracy

Wymiary

Bluetooth, Wi-Fi

Porty COM1, USB typ B

WARUNKI PRACY

Waga 539 g

-20ºC do 60ºC

IP65

do 10 godzin na jednym ładowaniu

9,7 x 3,5 x 20 cm

Modem GSM 

Windows Embedded Handheld 

Tradycyjna klawiatura
T-18 jest trafionym rozwiązaniem dla wszystkich użytkow-
ników, którzy preferują tradycyjne klawiatury przyciskowe. 
Wygodny rozstaw 27 przycisków zapewnia komfortowe 
użytkowanie. 

Kamera
Kontroler posiada wbudowaną kamerę o rozdzielczości 5 MP. 

Ekran pojemnościowy
Wygodny, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 3,7” zapewnia 
komfortową pracę w terenie. Dołączony filtr ochronny 
zabezpieczy go przed zarysowaniami. W zestawie dołączo-
ny jest rysik.

Przemyślana konstrukcja
Kontroler może się pochwalić solidną obudową o wysokiej 
normie szczelności na pył i wodę (IP65). Ergonomiczny 
kształt, niewielkie wymiary oraz mała waga sprawiają, że 

T-18 to najnowszy kontroler japońskiej marki Topcon. Jest niewielki,

poręczny, posiada dużą 27. przyciskową klawiaturę, a do tego jest

doskonały dla tych, którzy szukają wysokiej jakości za dobrą cenę.

Producent wyposażył kontroler w bardzo szybki procesor 1,0 GHz,

pamięć 1 GB, kamerę, odbiornik GNSS i modem. Standardem jest

komunikacja Wi-F. Kontroler jest idealnym rozwiązaniem zarówno do

zestawów GNSS, jak i do tachimetrów. Modem umożliwia pracę

kontrolera z odbiornikami GNSS, które nie posiadają modemu.

W przypadku współpracy z odbiornikami GNSS wyposażonymi

w modem, kontroler pozwala na użycie karty SIM innego operatora,

umożliwiając szybkie przełączenie między nimi.

Topcon T-18 - poręczny, wygodny
kontroler dla tradycjonalistów!

3,7”

IP65
GNSS

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 22
tel. (22) 632 91 40
faks (22) 862 43 09
warszawa@tpi.com.pl

80-874 Gdańsk 
ul. Na stoku 53/55
tel./faks (58) 320 83 23

gdansk@tpi.com.pl

51-162 Wrocław 
al. T. Boya-Żeleńskiego 69 e
tel./faks (71) 325 25 15

wroclaw@tpi.com.pl

 60-577 Poznań 
ul. J.H. Dąbrowskiego 136
tel./faks (61) 665 81 71

poznan@tpi.com.pl

  www.tpi.com.pl   rozwiązania pomiarowe

 30-703 Kraków 
ul. J. Dekerta 18
tel./faks (12) 411 01 48

krakow@tpi.com.pl


