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Performanță demnă de încredere 

Tot ce aveți nevoie pentru realizarea unor 

campanii de măsurători eficiente este acum 

disponibil în stația totală robotizată Trimble S5. Un 

instrument precis și de încredere ce incorporează  

EDM DR Plus, tehnologia MagDrive™, software de 

culegere a datelor în teren Trimble Access™ 

instalat pe unitățile de control Trimble și 

procesarea rapidă a datelor la birou cu ajutorul 

software-ului Trimble Business Center.  

De mai bine de un deceniu, Trimble este lider în 

industria producătoare de stații totale robotizate.  

Puteți avea încredere că stația totală Trimble S5 vă 

menține productivi în teren, indiferent de 

dificultățile întâlnite. 

Tehnologia Trimble  

Stația totală Trimble S5 are la bază tehnologiile 

Trimble deja consacrate, cum ar fi SurePoint™, 

MagDrive™ și DR Plus EDM, pentru a vă ajuta să 

lucrați cât mai eficient și în același timp să obțineți 

cea mai mare acuratețe posibilă. Mișcarea lină și 

silențioasă a aparatului este asigurată de  

tehnologia Trimble MagDrive™. Principiul de 

funcționare se bazează pe levitația 

electromagnetică caracteristică ce elimină 

fricțiunea între componentele în mișcare ale 

aparatului. Trimble SurePoint™ asigură 

acuratețea punctării și a măsurătorilor prin 

corectarea activă a mișcărilor nedorite cauzate de  

vânt, trepidații sau afundarea în teren a 

trepiedului. Modulul EDM Trimble DR Plus 

permite realizarea măsurătorilor cu ajutorul a 

doar câtorva setări, oferind precizie și eficiență 

măsurătorilor fără prismă. 

Stația totală Trimble S5 este disponibilă în două 

versiuni, Robot sau Autolock®. 

Managementul permanent al 

aparatelor 24/7 

Cu ajutorul tehnologiei Trimble L2P puteți localiza 

poziția stației totale 24 de ore din 24. Știți în orice 

moment locația  aparatului și primiți  semnale de 

alertă atunci când aparatul a părăsit punctul de 

lucru sau în cazul producerii de șocuri sau abuzuri 

asupra acestuia.  

 

Măsurători integrate - Integrated 

SurveingTM (IS) 

Stația totală Trimble S5 reprezintă baza 

măsurătorilor integrate prin folosirea soluției 

Trimble Integrated Surveying™ (IS). Folosind IS 

puteți integra perfect cele doua tehnologii 

complementare în cadrul aceleiași lucrări, 

măsurătorile realizate cu receptoarele GNSS 

Trimble și cat si cele realizate cu  aparate optice. 

Software-uri performante pentru teren 

și birou 

Pentru operarea stației totale Trimble S5 puteți 

alege, dintr-o gamă variată oferită de producător, 

unitatea de control Trimble care se potrivește 

proiectelor Dvs. Software-ul de culegere date din 

teren Trimble Access este intuitiv și ușor de 

utilizat. Aveți posibilitatea să adăugați și alte tipuri 

de aplicații pe platforma Trimble Access și anume: 

Modulele Roads, Power Line, Pipelines, Mines, 

Monitoring, Tunnels sau Land Seismic. Toate 

acestea aplicații sunt create de firma Trimble din 

dorința de a oferi specialiștilor soluții tehnice ce 

asigura  fluxuri de lucru eficiente care vor duce la 

finalizarea mai rapidă a lucrărilor din teren. 

La birou, software-ul Trimble Business Center vă 

ajută să verificați, procesați și compensați datele 

obținute cu stațiile totale, nivelele digitale sau 

receptoarele GNSS, toate într-o singură soluție 

software. Indiferent de instrumentul Trimble pe 

care îl folosiți în teren, puteți să aveți încredere că  

Trimble Business Center vă va ajuta să generați 

livrabile de cea mai bună calitate. 

Configurații Trimble S5 

EDM 
Acuratețe 
unghiulară 

Control 
Servo 

Active 
Track 

DR 
Plus 

1”, 2”, 3”, 5” 
Robot, 

Autolock 
Opțional 

 

Caracteristici cheie:   :  
► Tot ceea ce aveți nevoie pentru 

realizarea campaniilor de 

măsurători 

► Măsurări rapide, la distanțe mari 

cu ajutorul noului modul EDM 

Trimble DR Plus 

► Localizare în timp real al 

echipamentui cu modulul L2P 

(Locate2Protect) 

► Integrarea perfectă cu 

receptoarele GNSS Trimble 

► Software intuitiv de culegerea 

datelor în teren Trimble Access 

► Procesarea rapidă a datelor la 

birou cu ajutorul software-ului 

Trimble Business Center 

 

http://www.trimble.com/
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SPECIFICAȚIILE SISTEMULUI 

Clasa laserului 
EDM ............................................................................................ Laser clasa 1 

Punctare laser, coaxial (standard) ....................................................... Laser clasa 2 

Clasa laser generală ......................................................................... Laser clasa 2    

Calare                                                                                                              

Nivelă circulară în ambază ...................................................................... 8’/2 mm  

Nivelă electronică pe două axe pe afișajul unității de control cu rezoluția .. 0,3” (0,1 mgon)  

Sistemul Servo 
Tehnologia MagDrive cu senzori electromagnetici integrați pentru mișcarea aparatului 

Viteza de rotire .............................................................. 1150/sec (128 gon/sec) 

Timpul de rotire din poziția 1 în poziția 2 a lunetei (200 gon) .......................... 2,6 sec 

Rotirea la 180 de grade (200 gon) ........................................................... 2,6 sec 

Blocare și mișcare fină .............................. Mișcare servo fără sfârșit cu ajustare fină 

Centrare 

Sistemul de centrare ...................................................................... Trimble 3-pin  

Centrare optică ...................................................Sistem integrat de centrare optică 

Mărire/distanța minimă focusată ................................................ 2,3x/0,5 m - infinit 

Lunetă 

Factor de mărire ........................................................................................ 30x 

Diafragma lentilei .................................................................................. 40 mm 

Câmpul vizual la 100 de metri .......................................................... 2,6m la 100 m  

Distanța minimă focusată ................................................................ 1,5 m - infinit 

Iluminarea firelor reticulare ..................................... Variabilă (10 trepte de iluminare) 

Sistemul de alimentare 

Bateria internă ......................................... Baterie Li-ION reîncărcabilă, 10,8V , 6,5 Ah 

Timpi de operare5                                                                                            

O baterie internă ...................................................................... până la 7,5 ore 

Trei baterii interne cu adaptor multi-baterie ....................................  până la 30 ore 

Greutate și dimensiuni 

Instrument (Autolock) ...............................................................................5,4 kg 

Instrument (Robot) ..................................................................................5,5 kg 

Unitate de control Trimble TCU5 ............................................................... 0,44 kg 

Ambază.................................................................................................0,7 kg 

Baterie internă ...................................................................................... 0,35 kg 

Înălțimea axei orizontale a aparatului........................................................ 196 mm 

Altele 

Comunicații ................................................................ USB, Serial, Bluetooth®7 

Temperatura de operare ........................................................ de la –20 ºC la 50 ºC  

Temperatura de stocare ......................................................... de la –40 ºC la 70 ºC 

Lumina de urmărire pentru trasare .................... disponibilă standard în toate modelele 

Rezistență la apă și praf .............................................................................. IP65 

Umiditate .................................................................................. Condens 100%  

Securitate ................................................. Protecție cu parolă pe două nivele, L2P10 

MĂSURĂTORI ROBOTIZATE 

Raza de acțiune pentru Autolock și Robot4 

Cu prisme pasive............................................................................................................... 700 m 

Cu prisma Trimble MultiTrackTM .............................................................. 800 m 

Cu prisma activă Trimble Active Track 360 ................................................. 500 m 

Precizia de punctare Autolock la 200 m (Deviație Standard)3 

Cu prisma pasivă ............................................................................... < 2 mm 

Cu prisma Trimble MultiTrackTM ............................................................ < 2 mm  

Cu prisma activă Trimble Active Track 360 ............................................... < 2 mm 

Cea mai mică distanță la care caută prisma ................................................... 0,2  m 

Tipul de radio intern/extern .................................................................... 2.4 GHz 

Timpul necesar căutării prismei (tipic)8  ..................................................... 2-10 sec 

SISTEMUL DE CĂUTARE AL PRISMEI GPS/GEOLOCK   

Căutarea prismei GPS/GEOLOCK  .............................. 3600  (400 gon) sau definirea unei 

                ferestre de căutare orizontal / vertical  

Timpul necesar pentru obținerea unei soluții8  ........................................... 15-30 sec  

Regăsirea țintei  .................................................................................... < 3 sec  

Raza  ....................................................... în limitele configurației Autolock și Robot   

PERFORMANȚE 

Măsurători de unghiuri 

Tipul senzorului ................................................ Codare absolută cu citire diametrală 

Acuratețe1  .................................................................................. 1” (0,3 mgon) 

                                                                                   2” (0,6 mgon), 3” (1,0 mgon) sau 5” (1,5 mgon) 

Afișarea unghiurilor (ultima mărime luată în calcul)  ........................... 0,1” (0,01 mgon)    

Compensator automat                                                                                                                                  

Tip ................................................................................. Centrat pe două axe  

Acuratețe ............................................................................. 0,5” (0,15 mgon) 

Toleranța compensatorului ....................................................  ±5,4’ (±100 mgon) 

Măsurarea distanțelor 

Acuratețe (ISO) 

Modul prismă 

Standard2 ................................................................................1 mm + 2 ppm 

Acuratețe (RMSE)  

Modul prismă                                                                                                        

Standard .................................................................................2 mm + 2 ppm 

Tracking ..................................................................................4 mm + 2 ppm 

Modul fără prismă (DR)                                                                                                       

Standard .................................................................................2 mm + 2 ppm 

Tracking ..................................................................................4 mm + 2 ppm 

Rază extinsă ........................................................................... 10 mm + 2 ppm 

Timpul de măsurare 

Modul prismă                                                                                                        

Standard .......................................................................................... 1,2 sec 

Tracking ........................................................................................... 0,4 sec 

Modul fără prismă (DR)                                                                                                       

Standard .......................................................................................... 1-5 sec 

Tracking ........................................................................................... 0.4 sec 

Domeniul de măsurare 
Modul prismă (în condiții standard3,4)                                                                                                      

1 prismă .......................................................................................... 2.500 m 

1 prismă în modul Long Range .............................................................. 5.500 m 

Cea mai mică distanță citită  ................................................................... 0,2  m 

Modul fără prismă (DR)   

         

Bun  
(Vizibilitate 
bună, lumină 
ambientală 
slabă) 

Normal  
(Vizibilitate 
normală, lumină 
ambientală 
moderată) 

Dificil  
(Ceața, obiect 
aflat direct in 
lumina solară) 

Suprafață albă 
(90% reflectivitate)5 

1.300 m 1.300 m 1.200 m 

Suprafață închisă  
(18% reflectivitate)5 

600 m 600 m 550 m 

Folii reflectorizante 60 x 60 mm ..............................................................  1.200 m 

Cea mai mică distanță .................................................................................  1 m 

Modul fără prismă (DR) – modul Extended Range 

     Suprafață albă (90% reflectivitate)5 ....................................................... 2.200  m                                                             

SPECIFICAȚIILE EDM 

Sursa de lumină ....................................................... Diodă laser cu pulsații 905 nm 

Divergența fascicolului laser 

Orizontal .................................................................................... 4 cm/100 m 

Vertical ...................................................................................... 8 cm/100 m 

 

Specificațiile se pot schimba fără notificare. 
1. Deviație standard conform ISO17123-3. 

2. Deviație standard conform ISO17123-4 

3. Standard clar: fără ceata. Înnorat sau lumină solară moderată cu strălucire foarte ușoară. 

4. Intervalul și precizia depind de condițiile atmosferice, mărimea prismei și radiația de fundal. 

5. Card Kodak Grey, număr de catalog E1527795. 

6. Capacitatea la -20 ºC este de 75% din capacitate la +20 ºC. 

7. Aprobările de tip Bluetooth sunt specifice țării. Pentru mai multe informații, contactați 

distribuitorul autorizat Trimble. 

8. În funcție de dimensiunea selectată a ferestrei de căutare. 

9. Timpul în care soluția este dată depinde de geometria și de calitatea poziției GPS. 

10. Funcționalitatea și disponibilitatea în funcție de regiune 
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