Система Topcon X25 / AGM-1

Конзолата Х25 е създадена, за да предостави пълнофункционален прецизен контрол
над инвентара и автоматично управление с висока точност. Предлага се в различни
нива на оборудване, за да покрие нуждите на всеки един клиент. Х25 използва същите
удобни за потребителя навигационни менюта, малки екрани с приплъзване и
конфигуруемо информационно табло, както по-големия модел Topcon X35. Конзолата
може да визуализира едновременно три отделни функции на екрана.
Х25 въвежда прецизната работа във все повече обработки, като това води до
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намаляване на разходите, увеличаване на автоматизацията на машините и покачване
ефиктивността на обработките.

Компоненти на системата:

1.Конзола за управление X25

Х25 е с осем инчов цветен тъчскрийн дисплей с висока производителност създаден
специално, за да отговори на нуждите на земеделците за повишаване на
производителността и намаляване на разходите. Конзолата предлага:
- · пълната гама от направаляващи линии за ръчно и автоматично водене
- · мултитъчскрийн с прозорци за миниизглед, които чрез плъзгане се отварят на
голям екран
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- · ярък дисплей четящ се при директна слънчева светлина
- · експорт на граници, карта с картографирано покритие, катрографиране и
приложни карти
- · лесна за разучаване, лесна за работа и лесна за надстройване при нужда
- · пълна ISO съвместимост
- · интуитивна, базирана на икони с работен екран подлежащ на конфигуриране
според желанията на потребителя
- · базова и разширена версия на конзолата, които покриват изискванията на всеки
един клиент
- · много повече от система за ръчно водене и автоматично управление
-

Заедно с вариантите за антена и контролери за автоматично управление, Х25 предлага
контрол на нормата за един продукт в базовия вариант и контрол на променлива норма
(VRC) на до 4 продукта в разширената версия, както и автоматичен контрол на секциите
(до 32 секции). Х25 предлага ръчно управление и картографиране на покритието когато
се използва в комбинация с антената AGM-1.

2. Сателитен приемник AGM-1
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Подходящ за почти всеки тип, марка и модел на селскостопанска техника. Приемникът
Topcon AGM-1 осигурява гъвкаво ръчно управление за всяко приложение.

Основни характеристики:

Корпус: PBT + PC сплав с висока химическа и UV устойчивост, IPX7 и IP69K

Проследяващи канали: 224 универсални канала

Проследяващи сигнали: GPS L1 / L2, BeiDou, GLONASS L1 / L2, QZSS, GALILEO E1

Диференциални корекционни сигнали: SBAS (WAAS, EGNOS и MSAS)
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Формати за трансфер на данни: Topcon GRILL, NMEA0183, NMEA2000

3. LED панел SI-21 (опция)

Светодиодният панел SI-21 предоставя на оператора цялата необходима информация
чрез светодиодни индикатори и графичен дисплей. Екранът му е лесен за четене дори
при ярки условия. SI-21 може да се позиционира директно по посока на движение, а
работната конзола на системата за паралелно водене може да се позиционира там,
където не блокира погледа на оператора - това е една от основните функции на панела.
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