AF10-display
10,4 inch touchscreen kleurenscherm
Wi-Fi en Bluetooth ®-verbinding
Ondersteunt huidige DCI-ontvangers voor traceren van
boven de grond
Configureerbare waarschuwingen, gegevenstrends en
onboard-instructievideo's
Voert meerdere apps gelijktijdig uit
GPS-optie voor toekomstige apps
Ondersteunt vloeistofdrukbewaking, TensiTrak®terughaalsysteem en SST ® stuurgereedschapzender
Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG.

Innovatie
Lokalisering - en nog een heleboel meer
De DigiTrak® Aurora® van DCI is de eerste kleurenaanraakscherminterface voor horizontaal boren in de sleufloze
bedrijfstak. De Aurora is het meest robuuste ontwerp van DCI ooit
en is compatibel met de meeste DigiTrak
lokaliseringsontvangers. De Aurora werkt met de nieuwste
telemetrietechnologie van DCI, voor de beste prestaties, zelfs in
omgevingen met veel interferentie. Een groter display brengt
kritische informatie binnen handbereik, waarmee activiteiten bij
horizontaal gestuurd boren gemakkelijker onder controle kunnen
worden gehouden. Lokaliseringsgegevens en door DCI zelf
ontwikkelde apps voor horizontaal gestuurd boren worden nu
gecombineerd in een innovatief apparaat.

Kennis is macht
Doe meer met de informatie die u gebruikt en verbeter de
productiviteit op het werk. De Aurora kan onder andere trends
voor de ontwikkeling van de zendertemperatuur weergeven,
heeft configureerbare waarschuwings- en
begrenzingalarmmeldingen, bewaking van de trekkracht in realtime tijdens het terughalen met het TensiTrak®-systeem en een
trendgrafiek voor het bewaken van de ringvormige druk met de
vloeistofdrukzender van DCI. De Aurora kan nieuwe apps en
systeemupdates ontvangen via de USB-poort of via WiFi, zelfs via
een mobiele hotspot. Nooit verouderd; altijd actueel.

DCI loopt, gedreven door de ambitie om klanten met innovatieve
producten oplossingen te bieden voor hun problemen, al meer
dan 25 jaar voorop op het gebied van sleufloze
lokaliseringtechnologie. De Aurora is de toekomst op het gebied
van horizontaal gestuurd boren.

Specificaties
Productnummer / modelnummer
Voedingsbron - bekabeld
Stroomsterkte
Bedieningselement
Grafisch scherm
Audio-uitgang
Telemetriekanalen
Telemetriebereik1
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen2
Gewicht
1 Bereik

AF10
10-28 VDC
2,1A maximaal
26,4 cm aanraakscherm
LCD
Luidspreker
4
500 m
-20 tot 60° C
29,2 x 23,7 x 5,8 cm
2,9 kg

kan worden vergroot met een optionele grootbereik-ontvangstantenne.

2 Afmetingen exclusief

bevestigingsmateriaal.

Van de ingang tot de uitgang
Schakel de Aurora in en ga aan de slag. De kleurenaanraakscherminterface en de snelkoppelingen maken
navigeren zowel snel als intuïtief. Onboard-instructievideo's
vernieuwen oude vaardigheden en leren nieuwe ter plaatse aan.
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