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CEA MAI PRODUCTIVĂ STAȚIE TOTALĂ 

Stația totală Trimble® S7 combină într-o singură și 

puternica soluție tehnica o serie de caracteristici 

precum scanarea, fotogrammetria terestră și 

topografia.  

  

Trimble S7 este un sistem eficient creat pentru 

efectuarea de măsurări topografice ce vă permit  

adaptarea la orice situație din teren, pentru 

obținerea unei productivități ridicate. Prin 

combinarea tehnologiilor consacrate SureScan, 

Trimble VISION™, FineLock™ și DR Plus împreună 

cu multe alte caracteristici, veți reuși să obțineți 

rezultatele dorite mult mai rapid și mai precis. 

Scanare 3D integrată 

Câștigați timp în teren și la birou folosind 

tehnologia Trimble SureScan. Acum aveți 

posibilitatea să obțineți scanări detaliate în fiecare 

zi. Înregistrați eficient informațiile de care aveți 

nevoie pentru crearea modelul digital al terenului 

(DTM), pentru calcularea de volume și pentru 

extragerea măsurătorilor topografice. Tehnologia 

SureScan vă permite să colectați și să procesați 

datele mai rapid, cu precizie ridicată focusându-vă 

numai pe colectarea punctelor necesare. 

Tehnologie Trimble VISION – camera 

HDR încorporată   

Tehnologia Trimble VISION vă dă posibilitatea să 

punctați direct pe imaginea live video de pe 

display-ul unității de control. De asemenea puteți 

crea o varietate mare de livrabile din imaginile 

capturate. Puteți măsura puncte cu prisma sau 

fără prismă (DR – direct reflex) printr-un singur 

click direct pe imagine. Puteți verifica în teren 

dacă aparatul a punctat corect detaliul pe ce ați 

dorit să-l măsurați.  Puteți modifica sau adăuga 

note în teren direct pe fotografiile realizate, 

asigurându-vă astfel că nu pierdeți informații 

importante. Aceasta facilitate este de un real 

ajutor pentru specialiști întrucât nu mai este 

necesară revenirea în teren, toate măsurătorile și 

imaginile sunt salvate împreună în aceeași lucrare. 

Ulterior, la birou, puteți utiliza datele măsurate 

obținute cu Trimble VISION pentru realizarea 

panoramelor  în format HDR de înaltă rezoluție 

pentru o mai bună documentare a livrabilelor. 

Trimble DR Plus EDM 

Tehnologia de măsurare a distanțelor Trimble DR 

Plus permite măsurarea precisă fără prismă la 

distanțe mari. Acum puteți măsura mai mult, din 

mai puține stații și totodată puteți să vă  

îmbunătăți performanța în operațiunile de 

scanare. Din combinarea Trimble DR Plus cu 

tehnologia Trimble MagDrive™, ce asigură 

mișcarea lină și silențioasă a aparatului, rezultă 

capacitatea de neegalat de realizare a 

măsurătorilor rapide fără a face rabat de la 

precizie.  

Gestionarea activelor 

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. 

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. 

 

Caracteristici cheie:   :  
► Măsurători topografice, imagini 

din teren și scanare 3D, toate într-

o soluție puternică 

► Tehnologie Trimble VISION pentru 

controlul video în măsurătorile 

robotizate, documentare pe 

fotografii și măsurători 

fotogrammetrice 

► Localizare în timp real al 

echipamentui cu modulul L2P 

(Locate2Protect) 

► Măsurători pe distanțe mari cu 

acuratețe ridicată, cu ajutorul 

tehnologiei EDM Trimble DR Plus 

► 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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PERFORMANȚE 

Măsurări 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 6,7                                                                                                    

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

1 prismă în modul Long Range ...................................................................................................................................... 5.500 m (distanța maximă) 

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 în lumina 

solară) 

Suprafață albă (90% reflectivitate)4 1.300 m 1.300 m 1.200 m 

Suprafață închisă (18% reflectivitate)4 600 m 600 m 550 m 

 

Folii reflectorizante 20 mm ...................................................................................................................................................................... 1.200 m 

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

Modul fără prismă (DR) – modul Extended Range 

     Suprafață albă (90% reflectivitate)4 ........................................................................................................................................................ 2.200  m                                                             

Scanare 

Domeniul3, 4  .................................................................................................................................................................... de la 1 m până la 250 m 

Viteza5  .............................................................................................................................................................................  până la 15 puncte/sec 

Distanța minimă între puncte ...................................................................................................................................................................  10  mm 

Deviația standard  ..................................................................................................................................................................... 1,5 mm @ ≤ 50 m 

Precizia unui punct 3D scanat ....................................................................................................................................................  10 mm @ ≤ 150  m 

 

SPECIFICAȚIILE EDM 

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

Divergența fascicolului laser 

Orizontal ........................................................................................................................................................................................ 2 cm/50 m 

Vertical ......................................................................................................................................................................................... 4 cm/50  m 
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SPECIFICAȚIILE SISTEMULUI 

Calare                                                                                                              

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

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

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

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

Clasa laser generală ........................................................................................................................................................................ Laser clasa 2 
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 sfărșit 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 până la infinit 

Lunetă 

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

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

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

Distanța minimă focusată ......................................................................................................................................................... 1,5 m până la infinit 

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

Autofocus ........................................................................................................................................................................................... Standard 

Camera 

Chip ...................................................................................................................................................................... Senzor digital de imagine color 

Rezoluție ................................................................................................................................................................................. 2048 x 1536 pixeli 

Distanța focală ........................................................................................................................................................................................ 23 mm 

Adâncimea de câmp .................................................................................................................................................................. 3 m până la infinit 

Câmpul vizual ..................................................................................................................................................... 16,50 x 12,30 (18,3 gon x 13,7 gon) 

Zoom digital ......................................................................................................................................................................... 4 pași (1x, 2x, 4x, 8x) 

Timp de expunere ................................................................................................................................................................... Spot HDR, Automat 

Luminozitate ......................................................................................................................................................................... Definită de utilizator 

Stocarea imaginilor ......................................................................................................................................................... Până la 2048 x 1536 pixeli 

Formatul imaginilor ..................................................................................................................................................................................... JPEG 

Rata de comprimare .............................................................................................................................................................. Definită de utilizator 

Redare video8 .............................................................................................................................................................................. 5 frame-uri/sec 

Sistemul de alimentare 

Bateria internă ......................................................................................................................................... Baterie Li-Ion reincărcabilă, 10,8V , 6,5 Ah 

Timpi de operare9                                                                                            

O baterie internă ....................................................................................................................................................................... până la 6,5 ore 

Trei baterii interne cu adaptor multi-baterie .................................................................................................................................... până la 26 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 

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

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

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

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

Comunicații ........................................................................................................................................................ 2.4 GHz, USB, Serial, Bluetooth®11 

Securitate.................................................................................................................................................. Protecție cu parolă pe două nivele, L2P12 
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ARAD                                                     BUCUREȘTI 

Str. Andrei Șaguna nr. 80.                  Str. Nicolae Constantinescu nr.66 

Tel: 0257-338.200                               Sector 1 

Mail: office@giscad.ro                       Tel: 031-425.5202 

www.giscad.ro  

 

AMERICA DE NORD 

Trimble Inc. 

10368 Westmoor Dr 

Westminster CO 80021 

SUA 
 

EUROPA 

Trimble Germany GmbH  

Am Prime Parc 11  

65479 Raunheim  

GERMANIA 

 

ASIA-PACIFIC 

Trimble Navigation Singapore PTE Limited  

3 HarbourFront Place  

#13-02 HarbourFront Tower Two  

Singapore 099254, SINGAPORE 

© 2015–2021, Trimble Inc. Toate drepturile rezervate. Trimble, sigla Globe & Triangle și Autolock sunt mărci comerciale ale Trimble Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări. Access, 
FineLock, MagDrive, MultiTrack și VISION sunt mărci comerciale ale Trimble Inc. Marca verbală și logo-urile Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de 
către Trimble Inc. este sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi. PN 022516-154H (21/01) 
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FINELOCK 

Precizia de punctare la 300 m 

(deviație standad)7................................................................ < 1 mm 

Raza cu prisme pasive (min-max)7 ...................................... 20 m - 700 m 

Spațierea minimă între prisme 

la 200 m ................................................................................ 0,5 m 

 

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 soluții13  ............................. 15-30 sec  

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

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                          

MĂSURĂTORI AUTOLOCK ȘI ROBOT 

Raza de acțiune pentru Autolock și Robot7 

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)5 

Cu prisme pasive  ................................................................... < 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  frecvență cu spectru larg 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Deviație standard conform ISO17123-3 

2 Deviație standard conform ISO17123-4. 

3 Culoarea țintei, condițiile atmosferice și unghiurile de scanare vor influența raza de 

scanare. 

4 Card Kodak Grey, număr de catalog E1527795. 

5 Forma țintei, textura si culoarea; aria de scanare, unghiul și distanța până la țintă 

vor afecta viteza de scanare. 

6 Mediu clar. Fără ceață. Înnorat sau lumină slabă a soarelui cu strălucire foarte 

ușoară. 

7 Raza și acuratețea depind de condițiile atmosferice, mărimea prismelor și radiația 

de fundal. 

8 În funcție de dimensiunea selectată a ferestrei de căutare. 

9 0.5 frame-uri pe secunda cu control de la distanță. 

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

11 Aprobările de tip Bluetooth sunt specifice fiecărei țării. 

12 Funcționalitate și disponibilitate în funcție de regiune. 

13 Timpul în care soluția este dată depinde de geometria și de calitatea semnalului 

GPS. 

Specificațiile se pot schimba fără notificare.  
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