Displej AF10
Barevný dotykový displej 10,4 palce
Konektivita Wi-Fi a Bluetooth ®
Podporuje současné přenosné DCI přijímače
Konfigurovatelná varování, trendování dat a školení na
základní desce
Provozuje simultánně více aplikací
GPS povoleno pro budoucí aplikace
Podporuje sledování tlaku kapaliny, systém vytahování
TensiTrak® a nástroj řízení SST ®
Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG.

Inovace
Lokalizace — a o hodně více
Displej dálkové jednotky DigiTrak® Aurora™ od společnosti DCI
představuje první rozhraní s barevnou obrazovkou pro
bezvýkopové odvětví v oblasti horizontálního vrtání. Aurora je do
současnosti nejrobustnější design společnosti DCI a je
kompatibilní s většinou lokalizačních přijímačů DigiTrak. Aurora
začleňuje nejnovější technologii telemetrie společnosti DCI pro
nejlepší výkon i v prostředích s vysokou interferencí. Větší displej
udržuje kritické informace u špičky vašich prstů pro snadnější
řízení činností horizontálního směrového vrtání. Lokalizační data
a uživatelské aplikace horizontálního směrového vrtání jsou nyní
spojeny do jednoho průkopnického zařízení.

Znalost znamená schopnost
Rozšiřte informace, které využíváte, ke zlepšení produktivity na
pracovišti. Ke schopnostem displeje dálkové jednotky Aurora se
řadí trendování teploty vysílače, konfigurovatelná varování a
alarmy s červeným upozorněním, sledování napětí v reálném
čase během vytahování příslušného produktu s využitím systému
TensiTrak® a graf trendování pro monitorování kruhového tlaku s
využitím vysílače tlaku kapaliny společnosti DCI. Aurora může
přijímat nové aplikace a aktualizace systému prostřednictvím
portu USB nebo WiFi, dokonce i přes mobilní hotspoty. Nikdy
zastaralá. Vždy relevantní.

Společnost DCI je na popředí bezvýkopové lokalizační
technologie přes 25 let. Žene ji řešení problémů zákazníků
novátorskými produkty. Displej dálkové jednotky Aurora
představuje budoucí stav horizontálního směrového vrtání.

Specifikace
Identifikační číslo produktu / číslo modelu
Napájení – kabelem
Napětí
Ovládání
Grafické zobrazení
Audio výstup
Kanály telemetrie
Telemetrický dosah1
Provozní teplota
Rozměry2
Hmotnost
1 Dosah lze zvýšit
2 Rozměry

AF10
10–28 Vss
2,1 A max.
26,4 cm dotyková obrazovka
LCD
Reproduktor
4
500 m
-20 až 60° C
29,2 x 23,7 x 5,8 cm
2,9 kg

prostřednictvím volitelné přijímací antény s dlouhým dosahem.

nezahrnují uložení.

Od vstupu po výstup
Zapněte displej dálkové jednotky Aurora a začněte pracovat.
Rozhraní s barevnou dotykovou obrazovkou a jednodotykové
zkratky činí navigaci rychlou a intuitivní. Školicí videa na základní
desce oživují staré znalosti a na místě učí nové.

DCI: SPOLEČNOST SPECIALIZUJÍCÍ SE NA ZAMĚŘOVÁNÍ
HORIZONTÁLNÍCH VRTŮ
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