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PERFORMANȚĂ ȘI PRECIZIE 

Stația totală Trimble S9 integrează cele mai 

avansate tehnologii și cel mai înalt nivel de 

acuratețe care împreună cu funcțiile de inginerie 

specializate  oferă performanțe și precizii 

maxime. Puteți combina tehnologiile de scanare, 

captură a imaginilor și topografie într-o singură 

soluție sau puteți să optați pentru atingerea celui 

mai înalt nivel de acuratețe folosind modulul 

LongRange FineLock™ și modulul EDM Trimble 

DR High Precision (HP), pentru măsurători în care  

precizia este prioritară. La birou, puteți să aveți 

încredere deplină în software-urile Trimble 

Business Center și Trimble 4D, care vă vor ajuta la 

procesarea și analizarea datelor. 

Specializată pentru aplicații 

inginerești 

Stația totală Trimble S9 este concepută pentru 

aplicații specializate cum ar fi monitorizarea în 

timp real a construcțiilor și tunelurilor acolo unde 

este necesară o soluție optimă privind viteza, 

precizia și fiabilitatea rezultatelor. Combinând 

modulul EDM Trimble DR HP, acuratețea  

unghiulară de 1” sau 0,5” și funcția LongRange 

FineLock™, aveți posibilitatea să abordați cele 

mai dificile proiecte de topografie inginerească.  

Modulele EDM Trimble DR Plus și DR 

HP  

Tehnologia de măsurare a distanțelor Trimble DR 

Plus vă oferă posibilitatea măsurării unor distanțe 

foarte mari fără prismă. Modulul Trimble DR HP 

instalat în modelul S9 HP vă oferă acuratețe 

ridicată în cazul măsurărilor în prismă. 

Performanțele modulelor EDM Trimble, 

combinate cu tehnologia Trimble MagDrive™, 

crează un standard de neegalat în privința 

rapidității execuției măsurărilor, fără a 

compromite acuratețea acestora. 

Caracteristici inginerești avansate 

Funcțiile suplimentare cu specific ingineresc ale 

stației totale Trimble S9, includ tehnologia 

Trimble FineLock™. Trimble FineLock detectează 

ținta fără a fi influențat de interferențele altor 

prisme aflate în proximitate. Cu FineLock este 

asigurată blocarea aparatului pe ținta vizată, 

astfel erorile cauzate de aceste interferențe sunt 

eliminate. Opțiunea Trimble LongRange FineLock 

extinde această funcționalitate la distante mai 

mari. 

 

Managementul permanent al 

aparatelor 24/7 

Cu ajutorul tehnologiei Trimble L2P puteți afla 

poziția stației totale 24 de ore din 24. Puteți 

localiza aparatul în orice moment și puteți primi 

semnale de alertă atunci când aparatul a părăsit 

punctul de lucru sau în cazul producerii anumitor 

șocuri sau abuzuri asupra acestuia. 

Funcția Trimble AllTrack™ permite monitorizarea 

folosirii aparatului și menținerea la zi a firmware-

urilor, soft-urilor și cerințelor de întreținere 

periodică. Cu funcțiile Trimble L2P și AllTrack™ 

primiți informații despre localizarea acestuia si 

stadiul verificărilor hardware si actualizărilor ale 

soft-ului de operare.  

Tehnologiile Trimble VISION și 

SureScan 

Tehnologia Trimble VISION vă dă posibilitatea să 

măsurați direct pe imaginea video afișata  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.  

Tehnologia Trimble SureScan oferă flexibilitatea 

de a realiza scanări zilnic, fără a fi necesar un alt 

sistem de scanare sau alt software de teren. 

SureScan asigură o acoperire uniformă a zonei de 

interes și beneficiați de precizie ridicată la 

scanare. 

Soluții software performante atât 

pentru teren, cât și pentru birou 

Unitățile de control și aplicațiile Trimble  

specializate adăugate în software-ul de teren 

Trimble Access ™ precum Modulele Tuneluri, 

Monitorizare, Conducte sau Minerit oferă fluxuri 

de lucru dedicate pentru a vă ajuta să încheiați 

lucrările cât mai repede. Fluxurile de lucru 

Trimble Access pot fi, de asemenea, personalizate 

pentru a se potrivi cerințelor Dvs. 

La birou, Trimble Business Center vă ajută să 

verificați, procesați și compensați datele culese în 

teren cu ajutorul aparatelor Trimble, toate într-o 

singură soluție software. Software-ul de birou 

Trimble 4D Control™ oferă o soluție completă 

pentru gestionarea proiectelor de monitorizare - 

atât în timp real, cât și post-procesate - pentru a 

detecta rapid mișcările structurale critice. 

Caracteristici cheie:   :  
► Disponibil în două modele cu 

acuratețe unghiulară de 0.5” sau 

1” 

► Trimble DR Plus sau Trimble HP 

pentru viteză optimă, precizie și 

productivitate ridicata 

► Tehnologiile opționale Trimble 

VISION și SureScan 

► Tehnologia L2P de gestionare în 

timp real a echipamentelor 

► Software intuitiv Trimble Access 

pentru culegerea datelor  

► Software Trimble Business Center 

pentru procesare rapidă a datelor 

la birou 

► Trimble 4D Control pentru 

management-ul monitorizărilor 

 

http://www.trimble.com/
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CONFIGURAȚII TRIMBLE S9 ȘI S9 HP 

 EDM Acuratețe  Servo Trimble 
VISION 

SureScan FineLock Long Range 
FineLock 

3R Laser 
Pointer 

Tracklight 

S9 

DR Plus 0,5" Robot Da Da Da Nu Nu Nu 

DR Plus 0,5" Robot Nu Nu Da Da Nu Nu 

DR Plus 0,5" Robot Nu Nu Da Nu Nu Da 

DR Plus 1" 
Robot sau 
Autolock Nu Nu Da Da Nu Nu 

S9 HP 

DR HP 0,5" Robot Nu Nu Da Da Nu Nu 

DR HP 0,5" 
Robot sau 
Autolock Nu Nu Da Nu Nu Da 

DR HP 0,5" Robot Da Nu Da Nu Nu Nu 

DR HP 1" 
Roboti sau 
Autolock Da Nu Da Nu Nu Nu 

DR HP 1" 
Robot sau 
Autolock Nu Nu Da Nu Nu Da 

DR HP 1" 
Robot sau 
Autolock Nu Nu Da Da Nu Nu 

DR HP 1" Robot Nu Nu Da Nu Da Nu 

 

PERFORMANȚE (DR PLUS) 

Măsurări de unghiuri 

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

Acuratețe1 ............................................................................................................................................................ 0,5” (0,15 mgon), 1” (0,3 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 optime3,4)                                                                                                    

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)3 1.300 m 1.300 m 1.200 m 

Suprafață închisă (18% reflectivitate)3 600 m 600 m 550 m 

Folii reflectorizante 20 mm ...................................................................................................................................................................... 1.000 m 

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

Modul fără prismă (DR) – modul Extended Range 

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

Scanare 

Domeniul2, 3  ...................................................................................................................................................................  de la 1 m până la 250 m 

Viteza4  .............................................................................................................................................................................  până la 15 puncte/sec 

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

Deviația standard distanță .........................................................................................................................................................  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 
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                                                                                     STAȚIA TOTALĂ TRIMBLE S9/S9 HP 

Scanare 

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

Viteza  ..............................................................................................................................................................................  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 (DR PLUS) 

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

Divergența fascicolului laser 

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

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

 

PERFORMANȚE (DR HP) 

Măsurări de unghiuri 

Acuratețe unghiulară 1 ......................................................................................................................................... 0,5” (0,15 mgon), 1” (0,3 mgon)                                                                                                                                                                                                                                                                    

Afișarea unghiurilor (ultima mărime luată în calcul)  ....................................................................................................................... 0,1” (0.01 mgon)    

Măsurarea distanțelor 

Acuratețe (ISO) 

Modul prismă 

Standard2 ............................................................................................................................................................................... 0,8 mm + 1 ppm 

Acuratețe (RMSE)  

Modul prismă                                                                                                        

Standard ................................................................................................................................................................................... 1 mm + 1 ppm 

Tracking .................................................................................................................................................................................... 5 mm + 2 ppm 

Modul fără prismă (DR)                                                                                                       

Standard ................................................................................................................................................................................... 3 mm + 2 ppm 

Tracking .................................................................................................................................................................................. 10 mm + 2 ppm 

Timpul de măsurare 

Modul prismă                                                                                                        

Standard ................................................................................................................................................................................................3 sec 

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

Modul fără prismă (DR)                                                                                                       

Standard ........................................................................................................................................................................................... 3-15 sec 

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

Domeniul de măsurare 

Modul prismă ( în condiții optime3,4)                                                                                                    

1 prismă ............................................................................................................................................................................................ 3.000 m 

1 prismă în modul Long Range ............................................................................................................................................................... 5.000 m  

3 prisme în modul Long Range ............................................................................................................................................................... 7.000 m  

Cea mai mică distanță citită  ..................................................................................................................................................................... 1,5  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)3 >150 m 150 m 70 m 

Suprafață închisă (18% reflectivitate)3 >120 m 120 m 50 m 

Cea mai mică distanță citită ........................................................................................................................................................................  1,5 m 

 

SPECIFICAȚIILE EDM (DR HP) 

Sursa de lumină ..................................................................................................................................................................... Diodă laser  660 nm 

Divergența fascicolului laser 

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

Vertical ........................................................................................................................................................................................ 4 cm/100 m 
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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 
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AllTrak, InSphere, Integrated Surveying, MagDrive, MultiTrack și SurePoint sunt mărci înregistrate ale Trimble Inc. Marca și logo-ul  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 producătorilor respectivi. PN 022516-153F (06/19) 

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS 

                                                                                        STAȚIA TOTALĂ Trimble S9/S9 HP  
Clasa laserului (DR HP) 
EDM ...................... Laser clasa 1 în modul prismă, Laser clasa 2 în modul DR 

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

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

MĂSURĂTORI AUTOLOCK ȘI ROBOT 

Cu prisme pasive .............................................................. 500 - 700 m 

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

Cu prisma activă Trimble Active Track 360 (DR Plus EDM) ................... 500 m 

Cu prisma activă Trimble Active Track 360 (DR HP EDM) ..................... 100 m 

Precizia de punctare Autolock la 200 m (Deviația Standard)4 

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 

 

FINELOCK 
Precizia de punctare FineLock la 300 m 

(deviația standad)4 ...................................................................................... < 1 mm 

Raza cu prisme pasive (min-max)4 .................................................. 20 m - 700 m 

Spațierea minimă între prisme 

la 200 m ............................................................................................................. 0,8 m 

Long Range FineLock (nu este disponibilă la toate modelele) 

Precizia de punctare la 2500 m 

(deviația standad)4 .................................................................................... < 10 mm 

Raza cu prisme pasive (min-max)4, 9 ........................................... 250 m - 2500 m 

Spațierea minimă între prisme 

la 2500 m .................................................................................................... < 10,0 m 

SISTEMUL DE CĂUTARE AL PRISMEI GPS/GEOLOCK   

Căutarea prismei GPS/GEOLOCK  ........................................ 3600  (400 gon)  

sau definirea unei ferestre de căutare orizontal / verticală  

Timpul necesar pentru oferirea unei soluții10  ............................... 15-30 sec  

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

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

Alte specificații  

Lumină de trasare încorporată .................. nu e disponibilă la toate modelele 

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

Securitate ................................... Protecție cu parolă pe două niverle, L2P11 

Rata de urmărire .......................................................................... 10 Hz 
1 Deviație standard conform ISO17123-3 

2 Deviație standard conform ISO17123-4 

3 Mediu curat. Fără ceață. Înnorat sau lumină slabă a soarelui cu strălucire foarte ușoară.   

4 Raza și acuratețea depind de condițiile atmosferice, mărimea prismelor 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 pentru Bluetooth sunt specifice fiecărei țări 

8 În funcție de dimensiunea selectată a ferestrei de căutare. 

9 LongRange FineLock poate fi utilizat cu FineLock standard de la 20 m. 

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

11 Funcționalitate și disponibilitate în funcție de regiune. 

Specificațiile se pot schimba fără notificare. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAȚIILE SISTEMULUI 

Calare                                                                                                              

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

Nivelă electronică pe două axe pe afișajul unității de control cu rezoluția de   

 ................................................................................. 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 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 - infinit 

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

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

Camera (Nu este disponibilă in toate modelele) 

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 trepte (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 

Sistemul de alimentare 

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

Sursă de alimentare externă ............................................ 12 V doar extern 

Timpi de operare6                                                                                            

O baterie internă ............................................................Aprox. 6.5 ore 

Trei baterii interne cu adaptor multi-baterie ........................ Aprox. 18 ore 

Suportul robot cu o baterie internă ........................................... 13,5 ore  
Timpi de operare pentru modul video robot9                                                                                            

O baterie internă ............................................................ Aprox. 5,5 ore 

Trei baterii interne cu adaptor multi-baterie ........................ Aprox. 17 ore 

Greutate și dimensiuni 

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

Instrument (Robotic) ..................................................................... 5,5 kg 

Unitate de control Trimble TCU5 .....................................................0,4 kg 

Ambaza ...................................................................................... 0,7 kg 

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

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

Clasa laserului (DR PLUS) 
EDM ................................................................................. Laser clasa 1 

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

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