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VIITORUL MĂSURĂTORILOR  

GNSS ESTE AICI 
Noul receptor GNSS Trimble Alloy, oferă cele 

mai bune performanțe datorită celei mai noi 

tehnologii GNSS, într-un nou model elegant, 

ușor și intuitiv de utilizat. Indiferent dacă aveți 

nevoie de măsurători GNSS pentru activități în 

proiecte pe perioade mai lungi sau pentru stații 

permanente, configurația flexibilă oferă date 

precise și de încredere oricând și oriunde aveți 

nevoie. 

  OBSERVAȚII GNSS MODERNE 
Folosind tehnologia puternică Trimble 360, în 

combinație cu setul de cipuri duble Trimble 

Maxwell™ 7, receptorul GNSS Alloy este 

configurat să primească semnal de la toate 

constelațiile GNSS cunoscute și cele planificate, 

inclusiv GPS Block IIIA și  BeiDou generația III, 

asigurându-vă că datele dvs. sunt de încredere 

și precise. 

ASPECT INTELIGENT 

Verificare rapidă a informațiilor 
Cu un ecran înclinat alcătuit din patru linii, 

puteți citi toate informațiile necesare modului 

de lucru, cum ar fi, tipul de soluție, 

înregistrarea datelor, adresa IP, Wi-Fi, 

informații despre firmware și starea bateriei, 

din ecranul principal. Configurarea și 

verificarea informațiilor se fac acum mai rapid 

și mai ușor. 

Conectează și începe lucrul 
Porturile multiple sunt ușor accesibile fără a fi 

necesare adaptoare, configurația permite 

conectarea simplă a unei varietăți de senzori și 

antene externe. 

   Alimentare 
Receptorul Alloy oferă cele mai bune opțiuni 

de alimentare pentru orice sistem GNSS. 

Dispunând de multiple intrări de alimentare cu 

baterii ce se pot schimba fără oprirea 

receptorului, fără pierderea conexiunilor 

Ethernet și având caracteristici avansate de 

gestionare a alimentării, receptorul GNSS 

Trimble Alloy este ideal pentru orice 

implementare a unei stații permanente GNSS. 

Concept compact 
Cu o structură adaptabilă și compactă, 

receptorul GNSS Alloy este construit dintr-un 

aliaj de aluminiu, cu certificare IP68. Când aveți 

nevoie de mai multe receptoare, doar 

conectati-le între ele. 

 

 

 

 

SECURITATE 24/7 

Utilizând tehnologia Trimble Sentry™, puteți să 

configurați cu ușurință notificările care vă vor 

informa automat despre orice schimbări în 

ceea ce privește poziția, înregistrarea datelor, 

configurarea, urmărirea, alimentarea, 

comunicațiile și accesul la sistem. În 

combinație cu măsurile de securitate avansate, 

cum ar fi filtrarea IP și accesul utilizatorilor pe 

mai multe niveluri, tehnologia Trimble Sentry 

asigură funcționarea continuă a receptorului 

GNSS Trimble Alloy. 

TRIMBLE RTX 
Receptorul GNSS Alloy este disponibil cu 

tehnologia avansată de poziționare Trimble 

RTX™, care permite conexiunea  rapida în timp 

real la rețeaua satelitară. Indiferent dacă 

receptorul este utilizat pentru configurarea 

unei stații permanente sau pentru 

monitorizare, Trimble RTX oferă poziționări 

reale absolute. 

COMUNICAȚII 

Receptorul GNSS Trimble Alloy acceptă o gamă 

largă de protocoale de comunicații, inclusiv 

Ethernet, Bluetooth® și Wi-Fi, pentru un acces 

flexibil, prin interfața Web-User încorporată și 

interfața mini-web pentru dispozitive mobile. 

DATE 

Stocare 
Receptorul Trimble Alloy poate stoca mai 

multe date în mai puțin spațiu utilizând 

formate de compresie specializate. Până la 

doisprezece sesiuni independente de 

înregistrare rapidă a datelor pot fi stocate 

intern și utilizând spațiul de stocare USB puteți 

fi siguri că datele colectate și stocate sunt 

potrivite pentru aplicația dvs. 

Accesul 
Datorită protocoalelor avansate de 

comunicare, datele pot fi accesate prin 

interfața WEB, serverul încorporat FTP, sau 

configurat pentru a putea fi accesat de la 

distanță prin site-uri FTP, conturi de email sau 

alte metode în funcție de utilizarea acestuia. 

 

 

 

 

   Beneficii                   .                          
► Setul dublu de cipuri Trimble 

Maxwell 7 combinate cu un 

procesor puternic generează cea 

mai mare putere de urmărire și 

procesare. 

► Suportul Ethernet și Wi-Fi oferă 

accesul rapid la configurare și 

transferul de date. Utilizarea 

interfeței web încorporate oferă 

acces la o suită de configurații ușor 

de utilizat. 

► Bateriile cu schimbare rapidă în 

timpul funcționării cu încărcare 

integrată, fac Alloy adecvat pentru 

utilizarea în birou sau în locații 

îndepărtate. 

► Noul concept cu multe port-uri și 

carcasa rezistentă, face Alloy ușor 

de configurat. 

► Obținând certificare IP68, Alloy 

este gata de utilizare în orice 

mediu. 

► Având garanția softului integrat 

fără dată de expirare, este ușor și 

gratuit să mențineți Alloy la curent 

cu cele mai noi caracteristici, 

accesorii si actualizări de securitate 

de pe site-ul oficial Trimble: 

www.alloy.trimble.com. 

 

 

http://www.trimble.com/
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SPECIFICAȚII TEHNICE1 

TEHNOLOGIA GNSS 
• Corecții Trimble RTX la nivel global 

• Setul dublu de cipuri Trimble Maxwell™ 7 GNSS oferă 672 de canale 

pentru urmărirea simultană a semnalelor satelitare și capacitatea de a 

bloca semnalele false. 

• Trimble EVERESTPlus™ pentru respingerea semnalului multipath 

• Tehnologia Trimble 360 

• Corector multiplu de înaltă precizie pentru măsurători pe distanțe false 

(pseudorange) de la satelit la receptorul GNSS  

• Analiza spectrului pentru detectarea și remedierea bruiajului GNSS 

• Trimble Sentry asigură capacitatea de a identifica și bloca adresele false 

primite 

• Măsurători pe distanțe false nefiltrate și neprelucrate pentru semnale 

slabe, erori multipath, corelație de domeniu slabă și  pentru răspunsul 

dinamic rapid 

• Nivel foarte scăzut de zgomot de măsurare a fazei undei purtătoare cu 

precizie <1 mm la o lățime de bandă de 1 Hz 

• Raportul semnal zgomot raportat în dB-Hz 

• Tehnologie de urmărire a semnalului provenit de la sateliții aflați 

altitudinii joase. 

• Sistemul RAIM (Receiver Integrity Autonomous Receiver) pentru 

detectarea și respingerea semnalelor degradate pentru a îmbunătăți 

calitatea poziției 
 

CONSTELAȚII 
• GPS: L1C, L1 C/A, L2E (L2P), L2C, L5 

• GLONASS: L1 C/A2 și codul P necriptat, L2 C/A și codul P necriptat, L3 

CDMA 

• Galileo: E1, E5A, E5B și E5AltBOC, E6 

• BeiDou: B1, B2, B3, B1C, B2A 

• QZSS: L1 C/A, L1C, L1S, L2C, L5, LEX/L63 

• IRNSS: L5, S-Band 

• SBAS: L1 C/A (EGNOS/MSAS GAGAN/SDCM), L1 C/A și L5 (WAAS) 

• L-Band: Trimble RTX™ 

 

FORMATE DE INTRARE ȘI IEȘIRE 
• Formate de corecții: CMR, CMR+, CMRx, GAGAN, RTX, RTCM 2.x, RTCM 

3.x, SDCM 

• Observații: RT17, RT27, BINEX, RTCM 3.x 

• Poziție / Stare I / O: I/O: NMEA-0183 v2.30, GSOF 

• Ieșire de până la 100 Hz 

• Intrare de frecvență externă de 10 MHz: 

✓ Nivel normal de intrare de la 0 la +13 dBm 

✓ Nivel maxim de intrare +17 dBm, ±35 V DC 

✓ Impedanță de intrare 50 Ohms la 10 MHz; DC blocat 

• Ieșire 1 PPS 

• Intrare eveniment 

• Suport pentru senzorul de înclinare / meteo 

 

 

SPECIFICAȚII DE PRECIZIE 

Poziționare Diferențială 
Poziționare diferențială pe cod4 

Orizontal .................................................................... 0,25m + 1 ppm RMS 

Vertical ....................................................................... 0,50m + 1 ppm RMS  

Poziționare diferențială SBAS5                                                                     

Orizontal .................................................................................. 0,50 m RMS  

Vertical ..................................................................................... 0,85 m RMS 

 

Poziționare Statică4 
Static cu precizie ridicată 

Orizontal .................................................................. 3mm + 0,1 ppm RMS 

Vertical .................................................................. 3,5mm + 0,4 ppm RMS 

Static și Fast Static                                                                                     

Orizontal .................................................................. 3mm + 0,5 ppm RMS 

Vertical ..................................................................... 5mm + 0,5 ppm RMS 

Poziționare în timp real4 
Single Baseline (o singură linie de bază) <30𝑘𝑚 

Orizontal ...................................................................... 8mm + 1 ppm RMS 

Vertical ...................................................................... 15mm + 1 ppm RMS 

RTK în rețea6 

Orizontal .................................................................. 8mm + 0,5 ppm RMS 

Vertical ................................................................... 15mm + 0,5 ppm RMS 

Timp de inițializare ....................................................................... tipic <10 secunde 

Încredere la inițializare ......................................................................... tipic >99.9% 

 

COMUNICAȚII 
• Porturi de comunicare 

✓ Două porturi cu 9 pini Male 

✓ Două porturi cu 7 pini LEMO 

• Port USB: Mini-B USB 5 pini / RDNIS (Dispozitive și modul Host) 

• Ethernet: RJ45 (Full-duplex, auto-negotiate 100Base-T) 

✓ HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP,NTRIP Caster, NTRIP Server, NTRIP 

Client 

✓ Proxy server, Routing table, NTP Server, NTP Client support 

✓ Alerte Email și File Push 

• WiFi:802.11 b/g, punct de acces și mod client, criptare 

WPA/WPA2/WEP64/WEP128 

• Bluetooth7: Integrat, 2,4 GHz Bluetooth; suportă 3 conexuni simultane 
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ANTENE COMPATIBILE 

Tensiune de ieșire ............................................................................ 5 V DC nominal  

Putere maximă de ieșire ............................................................................ 150 mAh 

Pierderea maximă prin cabluri ........................................................................ 12 dB  

Antene recomandate ................................................. Trimble Zephyr 3 Geodetic,  

                                                                                       Trimble GNSS-TI v2 Choke Ring 

  

SECURITATE 

• HTTP login 

• HTTPS/SSL 

• Interfață de autentificare programată 

• NTRIP 

• Filtrare IP 

 

ELECTRONICĂ 

• Putere ETHERNET (POE) 802.3af (Tip 1), 802.at (Tip 2) 

• Putere de consum de la 9.5 până la 28V DC pe cele două porturi LEMO  

✓ Tensiune configurabilă de comutare a puterii la pornire 

✓ Tensiune configurabilă de comutare a puterii la oprire 

• Putere furnizată configurabilă de 12V DC pe portul serial #2 

• Baterii inteligente interschimbabile în timpul funcționării (7.4 V, 7800 

mAh,  

• (baterii Li-Ion) cu până la 15 ore de funcționare continuă 

• Comutare fără întreruperi între sursele de alimentare externe / interne 

• Tensiune minimă de intrare configurabilă pentru încărcarea bateriei 

• Circuite integrate de încărcare a bateriilor 

• Consum de energie - 3,8 W sau mai mare, în funcție de setările 

utilizatorului 

 

RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR 

• FCC Part 15 (Dispozitiv de clasă B) CISPR 32,24 

• RED CE Mark 

• RCM 

• UN 38.3-ST/SG/AC.10/27/Add.2 Rev.5 (Li-Ion battery) 

• IEC 62133 (Ed.2) și EN 62133:2013 (Li-Ion battery) 

• RoHS, ChinaRoHS, WEEE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ÎNREGISTRAREA DATELOR 

Capacitatea de stocare: 

Memorie integrată ................................................................................ până la 24 GB8 

Memorie externă9 ......................................................................................... peste 1TB 

Rată maximă de înregistrare a datelor ............................................................... 100 HZ 

Rată maximă de înregistrare combinată a datelor ........................................... 188 HZ 

Durata de măsurare............................................................ de la  un minut la continuu 

Sesiunile de înregistrare  .................................  12 sesiuni independente concurente, 

              cu grupare de memorie dedicată  

Formatul fișierului .................................................... T02, T04, BINEX, RINEX v2.x/3.0x,  

                                                                                                           Google Earth KML/KMZ 

Convențiile de numire a fișierelor ..................................................................... Multiple 

Recuperarea și transferul datelor .............................................. HTTP,FTP Server, USB   

Evenimente .......................................................... Fișiere de protecție ce pot fi definite 

 

SPECIFICȚII FIZICE 

Dimensiuni ..................................................................................... 20,98x21,36x7,62 cm  

Greutate  ................................................................................................................. 2,34 kg 

 

MEDIU 

Temperatura de operare 10 ...................................................................... -40°C la +65°C 

Temperatură de depozitare ..................................................................... -40°C la +80°C 

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

Rezistență la șocuri 

         Funcțional ............................................... 40G per Mil-STD-810G Table 5.16.6-VII  

         Nefuncțional  .......................................... 75G per Mil-STD-810G Table 5.16.6-VII 

                                                                                                 Conceput pentru a rezista la 

căderi de 1m 

Șocuri 

Funcțional ..................................................... MIL-STD-810G Fig. 5.14.6C-1 Categoria 4 

Indicativ de protecție ................... IP68 Certificat IEC-60529-rezistență la apă și praf,  

                                                                                                      scufundări la 1m timp de 1h 

INTERFAȚA DE UTILIZATOR 

• Ecranul Frontal 

✓ 4 linii x 32 de caractere reversibile, ecran OLED 

✓ 7 butoane pentru configurare 

✓ Ecran LED cu reglare a luminozității 

• Suport pentru diverse limbi pentru panoul frontal și interfața web–UI 

• Chineză, Germană, Engleză, Finlandeză, Franceză, Italiană, Japoneză, 

Norvegiană,  Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză 

• Interfața Web a utilizatorului, permite configurarea la distanță, recuperarea 

datelor și actualizarea softului integrat prin HTTPS / HTTP 

 
1 Specificațiile pot fi modificate fără notificare. 
2 L2 C/A pe sateliți GLONASS-M. 
3 LEX / L6 suportate pe sateliții QZSS Block I. 
4 Precizia poate fi supusă degradării prin interferențe multiple, obstacole, geometria 
sateliților și condiții atmosferice. Respectați întotdeauna recomandările. 
5 Depinde de performanța sistemului WAAS / EGNOS. 
6 Valorile PPM pentru RTK fac trimiteri la cea mai apropiată stație de bază fizică. 
7 Aprobările de tip Bluetooth sunt specifice țării. 
8 Formatul de înregistrare a datelor T02 de la Trimble, extrem de eficient, face ca 
aceasta să fie echivalentă cu 32 GB până la 55 GB pentru receptoare competitive. 
9 Pentru performanțe optime, sunt recomandate unitățile de stocare SSD 
10 Pentru a proteja bateriile detașabile Li-ION de la temperaturi extreme, încărcătorul 
intern al bateriilor alimentează bateriile numai de la -20 C la +50 C (-4 F până la +122 F) 
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