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Receptor configurat pentru azi, 

adaptabil pentru viitor 

Mai eficient decât un receptor pre-

configurat, sistemul GNSS Trimble® R8s vă 

oferă caracteristicile și avantajele de care 

aveți nevoie, într-un sistem flexibil și 

scalabil. Nu a fost niciodată mai ușor să 

creezi un sistem adaptat nevoilor tale. 

Trimble R8s se integrează ușor cu stațiile 

totale Trimble din seria S. Creați o soluție 

completă combinând receptorul Trimble 

R8s cu un controler Trimble pe care rulează 

software-ul de teren Trimble Access™ și cu 

software-ul de birou Trimble Business 

Center. 

Configurați și adaptați cu ușurintă 

Cu Trimble R8s, configurarea unui receptor 

potrivit necesităților fiecăruia este foarte 

simplă și ușor de realizat. Se alege nivelul de 

configurare adaptat nevoilor utilizatorului, 

indiferent că e vorba de modul post-

procesare, modul bază, rover sau 

bază/rover. După selectarea unui nivel de 

configurare se pot adaugă ulterior diferite 

opțiuni individuale pentru extinderea 

funcționalității receptorului.  

Pe parcursul utilizării cerințele se pot 

schimba iar Trimble R8s poate fi adaptat, 

ulterior achiziționării, noilor exigențe. Pur și 

simplu se pot adaugă noi funcții oricând  

doreți. 

Tehnologia Trimble 360 

Fiecare receptor Trimble R8s integrează 

tehnologia de urmărire Trimble 360 care 

suportă semnale de la toate constelațiile 

satelitare existente și planificate precum și 

de la sistemele augmentate. Tehnologia 

Trimble 360 extinde capacitățile rover-ului 

GNSS pentru a lucra în medii cu vegetație 

sau alte obstrucții. 

Trimble R8s include două procesoare 

Maxwell™ 6 cu 440 de canale GNSS. Este 

capabil să urmărească toata gama de 

sisteme satelitare inclusiv GPS, GLONASS, 

Galileo, BeiDou și QZSS. 

 

Opțiuni de comunicare și acces de la 

distanță cu ajutorul WebUi 

Receptorul GNSS Trimble R8s oferă opțiuni de 

comunicare a datelor incluzând un radio de 

bandă largă UHF sau un modem intern 3G.  

WebUi este o caracteristică unică Trimble ce 

elimină nevoia de deplasare în teren pentru 

configurarea și monitorizarea receptoarelor.  

Soluția completă 

Creați o soluție de măsurare lider în industrie 

prin asocierea receptorului GNSS Trimble R8s 

cu un controller Trimble pe care rulează 

software-ul de culegere date Trimble Access, 

ușor de utilizat. 

Software-ul de teren Trimble Access oferă 

funcții și capacități ce simplifică munca de zi 

cu zi. Modulele ce asigura un flux de lucru 

simplificat cum ar fi cele de Drumuri, 

Monitorizare, Mine și Tuneluri, ghidează 

echipele de topografi indiferent de tipul de 

proiect, permițându-le să își termne lucrările  

mai repede. Companiile din domeniu își pot 

implementa, de asemenea, fluxurile de lucru 

unice profitând de capacitățile de 

personalizare disponibile în kit-ul de 

dezvoltare al software-ului Trimble Access 

(SDK). 

După ce v-ați întors la birou, Trimble Business 

Center vă permite să verificați, prelucrați și să 

livrați datele cu încredere. Indiferent de 

soluția Trimble pe care o utilizați în teren 

puteți avea încredere că software-ul de birou 

Trimble Business Center vă va ajuta să 

generați livrabile de calitate. 

Aplicația Trimble Mobile — Un nou mod 

de a colecta datele brute GNSS 

Cu ajutorul aplicației de mobil Trimble DL se 

pot colecta datele brute rezultate în urmă 

măsurătorilor statice pentru post-procesare 

fără a fi nevoie de o unitate de control Trimble 

sau de soft-ul Trimble Access. Această 

aplicație este gratuită fiind disponibilă în 

magazinul de aplicații al Google, pentru 

telefoanele și tabletele care rulează sistemul 

de operare Android. 

  Caracteristici cheie:    :    
► Un receptor configurabil, scalabil,  

care poate fi adaptat pentru 

cerințele viitoare 

► Disponibil în mai multe 

configurații, doar post-procesare, 

doar bază, doar rover sau 

configurat simultan și bază și rover 

► Urmărire avansată a semnalului 

satelitar cu tehnologia Trimble 360 

► Include cip-ul Trimble Maxwell 6 cu 

440 de canale GNSS 

► Integrare simplă cu stațiile totale 

Trimble din seria S  

► Compatibil cu software-ul de teren 

intuitiv Trimble Access și software-

ul de birou Trimble Business Center  
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SPECIFICAȚII DE PERFORMANTĂ1 

Măsurători 

• Chipseturi avansate Trimble Maxwell 6 cu 440 de canale GNSS 

• Investiție pentru viitor cu ajutorul Tehnologiei Trimble 360 

• Corelator multiplu de înaltă precizie pentru măsurători GNSS de pseudo-distanțe 

• Măsurătorile brute de pseudo-distanțe sunt filtrate în vederea reducerii erorilor 

de poziționare și a efectului multipath, rezultând reducerea intervalului de timp 

pentru determinarea soluției. 

• Precizia GNSS de măsurare a fazei undei purtătoare este mai mică de 1 mm pe 1 

Hz, lungime de bandă 

• Rapoarte semnal / zgomot în dB-Hz 

• Tehnologie Trimble de urmărire a semnalului satelitar la elevații joase 

• Semnale satelitare urmărite simultan: 

- GPS: L1C /A, L1C, L2C, L2E, L5 

- GLONASS: L1C/A, L1P, L2C / A, L2P, L3 

- SBAS: L1C/A, L5 (pentru sateliții SBAS care acceptă L5) 

- Galileo: E1, E5A, E5B 

- BeiDou (COMPASS): B1, B2 

• SBAS: QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN 

• Rata de poziționare: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz și 20 Hz 

PERFORMANȚA DE POZIȚIONARE2 
Poziționare GNSS diferențial de cod 

Precizia orizontală ............................................................................ 0.25 m + 1 ppm RMS 

Precizia verticală ............................................................................. .0.50 m + 1 ppm RMS 

Precizie de poziționare diferențială SBAS3................................. de obicei <5 m 3DRMS 

Poziționare GNSS statică 

Precizie statică ridicată 

 Precizia orizontală ....................................................................... 3 mm + 0.1 ppm RMS 

 Precizia verticală ......................................................................3.5 mm + 0.4 ppm RMS 

Static și rapid static 

 Precizia orizontală ....................................................................... 3 mm + 0.5 ppm RMS 

 Precizia verticală ......................................................................... 5 mm + 0.5 ppm RMS 

Măsurători cinematice cu post-procesare (PPK) 

Precizia orizontală .............................................................................. 8 mm + 1 ppm RMS 

Precizia verticală .............................................................................. 15 mm + 1 ppm RMS 

Măsurători cinematice în timp real (RTK) 

Bază unică <30 km 

 Precizia orizontală .......................................................................... 8 mm + 1 ppm RMS 

 Precizia verticală .......................................................................... 15 mm + 1 ppm RMS 

Rețea RTK4 

 Precizia orizontală ....................................................................... 8 mm + 0.5 ppm RMS 

 Precizia verticală ....................................................................... 15 mm + 0.5 ppm RMS 

 Timp de inițializare5 ..................................................................... de obicei <8 secunde 

 Fiabilitatea inițializării5 ....................................................................... de obicei >99.9% 

HARDWARE 
Specificații fizice 

Dimensiuni  ............................................................... 19 cm x 10.4 cm, include conectorii 

Greutate ............................................ 1.52 kg  cu baterie internă, radio intern și antenă 

                                                          3.81 kg cu jalon, controler, suport controler și antenă  

Temperatura de operare6 .................................................................. între –40 °C și 65 °C  

Temperatura de stocare  ................................................................... între –40 °C și 75 °C 

Umiditate  .............................................................................................. 100%, condensare 

Standard de protecție  .............................. IP67 protecție la praf, protejare temporară  

la scufundare în apă de până la 1 m 

Șocuri și vibrații  ......................... Testat și respectă următoarele standarde de mediu:  

      Șocuri  .......................... Non‑operare: construit să reziste la o cădere liberă de la o      

înălțime de 2 m pe beton. Operare: până la 40 G, 10 msec, sawtooth  

      Vibrații  ............................................................................. MIL‑STD‑810F, FIG 514.5C‑1 

SPECIFICAȚII ELECTRICE 
• Alimentare de la 10.5 V DC până la 28 V DC tensiunea de alimentare externă cu 

protecție la supratensiune prin Portul 1 (7‑pini Lemo) 

• Bateria Litiu‑ion smart reîncărcabilă, 7.4 V, 2.8 Ah  

• Putere consumată <3.2 W în mod rover RTK cu radio intern și Bluetooth® activat7 

• Timp de operare cu bateria internă8: 

– 450 MHz doar în mod recepție ................................................................. 5.0 ore 

– 450 MHz în mod recepție/transmisie (0.5 W)  ....................................... 2.5 ore 

– Mod recepție celulară ................................................................................ 4.0 ore 

COMUNICAȚII ȘI STOCAREA DATELOR 

• Serial: cu 3 cabluri (7‑pini Lemo) pe Portul 1; serial RS‑232 full (Dsub 9 pin) pe 

Portul 2 

• Modem Radio1: complet integrat, recepție / transmisie cu bandă largă de 450 

MHz sigilat cu o frecvență cuprinsă între 403 MHz și 473 MHz, suport pentru 

protocoalele radio Trimble, Pacific Crest și SATEL: 

– Putere de transmisie: 0.5 W 

– Rază de acțiune: 3–5 km tipic / 10 km optim9 

• Modem Cellular1: integrat, opțiune de modem intern GSM / GPRS / EDGE / 

UMTS / HSPA +. CSD (date comutate cu circuit) și PSD (Packet-Switched Data - date 

comutate prin pachete) sunt acceptate.  

Operațiune globală: 

– Penta‑Band UMTS/HSPA+ (850/800, 900, 1900, and 2100 MHz) 

– Quad‑Band GSM/CSD & GPRS/EDGE (850, 900, 1800, and 1900 MHz) 

• Bluetooth: complet integrat, port de comunicare sigilat complet de 2,4 GHz10 

• Dispozitive de comunicare externe pentru corecții acceptate pe porturile Serial 

și Bluetooth 

• Memorie de stocare: memorie internă 56 MB, 960 de ore de observații brute 

(aprox. 1.4 MB/zi), bazat pe înregistrări la fiecare 15 secunde pe o medie de 14 

sateliți 

Formate de date 

• CMR, CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 intrări 

și ieșiri 

• 23 de ieșiri  NMEA , GSOF, RT17  și  RT27, suportă  BINEX și smoothed carrier 

WebUI 

• Oferă configurare simplă, mod operare, stare receptor și transfer de date 

• Accesibil prin Serial și prin Bluetooth 

Unități de control Trimble suportate1 

• Trimble TSC3, Trimble Slate, Trimble CU, Trimble Tablet Rugged PC, Trimble 

TSC7, Trimble T7, Trimble T10, Trimble TDC600 

CERTIFICĂRI 

IEC 60950‑1 (Siguranță electrică); FCC OET Bulletin 65 (RF Siguranță la expunere); 

FCC Part 15.105 (Clasa B), Partea 15.247, Partea 90; PTCRB (AT&T); Bluetooth SIG; 

IC ES‑003 (Clasa B); Directiva de echipament radio 2014/53/EU, RoHS, WEEE; 

Australia & New Zealand RCM; Japan Radio și Telecom MIC 
 

1.  În funcție de configurația receptorului GNSS Trimble R8s. Setările de frecvență radio sunt specifice țării. 

2. Precizia și fiabilitatea pot fi supuse anomaliilor datorate efectului multipath, obstrucțiilor, configurației satelitare și 

condițiilor atmosferice. Specificațiile enunțate recomandă utilizarea unor suporturi stabile într-un cadru deschis EMI și 

mediu fără multipath, configurații optime de constelație GNSS, precum și utilizarea unor practici de măsurare care sunt 

în general acceptate pentru efectuarea sondajelor de cea mai înaltă precizie, inclusiv ocuparea timpul potrivit pentru 

lungimea bazei. Bazele mai lungi de 30 km necesită efemeride precise și pot fi necesare staționări de până la 24 de ore 

pentru a atinge specificațiile statice de înaltă precizie. 

3.   Depinde de performanța sistemului SBAS. 

4.   Valorile PPM de rețea RTK sunt raportate la cea mai apropiată stație de referință fizică. 

5. Poate fi afectat de condițiile atmosferice, de efectul multipath, de obstrucții și de dispunerea satelitară. Fiabilitatea 

inițializării este monitorizată continuu pentru a asigura cea mai bună calitate. 

6. Receptorul va funcționa normal până la –40 °C, bateriile interne sunt funcționale până la –20 °C, Modemul celular 

intern opțional funcționează la –40 °C. 

7. Urmărește semanlul satelitar GPS, GLONASS și  SBAS. 

8. Variază cu temperatura și rata tarnsferului de date wireless. Când utilizați un receptor și un radio intern în modul de 

transmisie, se recomandă utilizarea unei baterii externe de 6 Ah sau mai mare. Timpurile de funcționare specificate pe 

o baterie internă pentru opțiunea de recepție celulară sunt în modul GSM CSD (Circuit-Switched Data) sau GPRS PSD 

(Packet-Switched Data). 

 9. Variază în funcție de teren și condițiile de operare.  

10. Aprobările de tip Bluetooth sunt specifice țării 

Specificațiile se pot modifica fără notificare. 
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