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Nivela digitală Trimble® DiNi® este un 

instrument digital de nivelment din 

portofoliul de produse Trimble, potrivit 

pentru orice proiect, unde este necesar 

determinarea cotelor rapid și precis. Utilizați 

Trimble DiNi pentru aplicații cum ar fi 

nivelmentul precis al suprafețelor plane și 

înclinate, stabilirea componentei verticale a 

profilelor, monitorizarea tasărilor și 

stabilirea componentei verticale a rețelelor 

de control. 

PERFORMANȚE DE NEEGALAT ÎN 

TEREN  

Trimble DiNi este proiectat să funcționeze 

optim în fiecare zi, indiferent de condițiile 

atmosferice. Acesta este un instrument 

robust cu rezistență la praf și apă, conform 

standardului IP55 - poate funcționa în cele 

mai grele condiții. Iluminarea ecranului și a 

nivelei sferice vă menține productiv chiar și 

în lumină ambientală slabă.  

DiNi va funcționa timp de trei zile fără a 

necesita încărcarea bateriei, iar când este 

nevoie de reîncărcare se va proceda la fel de 

ușor ca în cazul sistemelor Trimble GNSS, 

bateriile fiind aceleași pentru a asigura 

confort și productivitate.  

Când proiectul este complet, transferați cu 

ușurință datele din instrument la computer 

utilizând un stick USB; Nu este nevoie să 

transportați instrumentul la birou. 

 

UȘOR DE ÎNVĂȚAT, UȘOR DE FOLOSIT 

Nivela digitală Trimble DiNi necesită cel mai 

mic câmp de măsurare din industrie – este 

necesar doar 30 cm de cod de bare vizibil pe 

miră. Deci, puteți măsura o diferență de 

nivel mai mare între două puncte dintr-o 

singură stație, economisind astfel timp. În 

plus, zona mică de măsurare: 

► reduce numărul de stații necesare cu 

până la 20%, deoarece Trimble DiNi este 

mai puțin afectat de slaba vizibilitate a 

mirei ascunse de vegetație sau de un 

teren sinuos. 

► face ca măsurătorile în condiții de lumină 

scăzută, de exemplu în tuneluri, să fie mai 

ușoare deoarece doar o mică parte a 

mirei trebuie să fie vizibilă. 

► asigură o precizie mai mare prin scăderea 

influenței refracției vizei în apropierea 

solului. 

Ecranul grafic mare al nivelei Trimble DiNi 

este de asemenea unic și este completat de 

cea mai recentă tastatură Trimble pentru o 

operare ușoară. Membrii echipelor de 

topografi se vor adapta cu ușurință la nivela 

digitală Trimble DiNi. 

CALITATEA ȘI PRECIZIA TRIMBLE 

PENTRU MĂSURĂTORI DE ÎNCREDERE 

Instrumentul de nivelment Trimble DiNi 

este conceput pentru a sprijini restul 

portofoliului Trimble. Interfața Trimble DiNi 

se bazează pe controalele avansate și 

verificate de către Trimble pentru adaptarea 

ușoară la instrument a echipelor 

dumneavoastră de topografi. Lentilele 

marca Carl Zeiss garantează faptul că 

Trimble DiNi oferă cea mai mare precizie și 

cea mai bună rezoluție. 

Măsurați cu încredere, știind că datorită 

nivelei digitale Trimble DiNi veți obține cele 

mai bune rezultate și un nivel ridicat de 

productivitate. 

 

Caracteristici cheie:   :  
► Determinați precis 

diferențele de nivel printr-o 

apăsare rapidă și ușoară a 

tastelor 

► Eliminați erorile de citire 

manuală, datorită citirilor 

digitale 

► Bucurați-vă de transferul de 

date fără efort între 

instrument și computer 

► Câmpul de vizualizare pe 

miră necesar la măsurare 

este de doar 30 cm 

► Procesul de măsurare este 

cu 60% mai rapid decât în 

cazul măsurătorilor 

automate clasice 

 

 

http://www.trimble.com/
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SPECIFICAȚII DE PERFORMANȚĂ 
Acuratețe ...............................  DIN 18723, deviația standard de măsurare 

                                                                                    pe dublu km de nivelment 

Trimble DiNi 0.3 mm pe km 
Măsurători electronice 

Precizie obținută folosind mirele cu bandă de invar ................. 0.3 mm  

Precizie obținută folosind mirele cu cod de bare ....................... 1.0 mm  

Măsurători clasice  .............................................................................. 1.5 mm  

Măsurători de distanțe (la o distanță de vizare de 20 de metri) 

Precizia obținută folosind mirele cu bandă de invar................... 20 mm 

Precizia obținută folosind mirele cu cod de bare ........................ 25 mm 

Măsurători clasice .............................................................................. 0.2 m 

Trimble DiNi 0.7 mm pe km 
Măsurători electronice 

Precizie obținută folosind mirele cu bandă de invar ................. 0.7 mm 

Precizie obținută folosind mirele cu cod de bare ....................... 1.3 mm 

Măsurători clasice ........................................................................... 2.0 mm 

Măsurători de distanțe (la o distanță de vizare de 20 de metri) 

Precizie obținută folosind mirele cu bandă de invar .................. 25 mm 

Precizie obținută folosind mirele cu cod de bare ........................ 30 mm 

Măsurători clasice .............................................................................. 0.3 m 

Intervalul de măsurare 

Măsurători electronice ............................................................. 1.5 m–100 m  

Măsurători clasice ......................................................................... de la 1.3 m  

Măsurători electronice  
Trimble DiNi 0.3 mm pe km 

Rezoluția la măsurarea înălțimii ..................................................0.01 mm  

Rezoluția la măsurarea distanței ...................................................... 1 mm 

Timpul de măsurare ................................................................................. 3 s 

Trimble DiNi 0.7 mm pe km 
Rezoluția la măsurarea înălțimii .................................................... 0.1 mm 

Rezoluția la măsurarea distanței .................................................... 10 mm 

Timpul de măsurare ................................................................................. 2 s 

Cercul orizontal 
Tipul gradării ............................... centezimală (400) și sexagesimală (360) 

Interval de gradare .................... 1 grad centesimal și 1 grad sexagesimal 

Estimare până la ....................... 0.1 grad centesima și 0.1 grad sexagesimal 

 
PROGRAME DE MĂSURARE 
Trimble DiNi 0.3 mm pe km 
Programe standard .........................................................Măsurători singulare,  

cu sau fără staționare, trasare, linie  
de nivelment cu profile intermediare  

și trasare, compensare linie de nivelment  
Metode de nivelment1 ...................................... BF,  BFFB,  BFBF,  BBFF, FBBF, 

 aBF, aBFFB, aBFBF, aBBFF, aFBBF 
Trimble DiNi 0.7 mm pe km 
Programe standard ............................................. Măsurători singulare, cu sau  

fără staționare, trasare, linie de nivelment  
cu profile intermediare și trasare 

Metode de nivelment ...................................................... BF, BFFB, aBF, aBFFB 
 
 

CONDIȚII DE MEDIU 
Temperatura de operare ............................................ de la –20°C până la 50° 
Protecție la apă și praf ................................................................................. IP55 
 

SPECIFICAȚII GENERALE 
Lunetă 
Diametru................................................................................................... 40 mm  
Câmpul vizual la 100 m ............................................................................. 2.2 m  
Distanța necesară pentru măsurare electronică................................... 0.3 m  
Mărire 
   Trimble DiNi 0.3 mm pe km ...................................................................... 32x 
   Trimble DiNi 0.7 mm pe km ...................................................................... 26x 

Compensator 
Domeniul compensatorului ...................................................................... ..±15’ 
Precizia compensatorului 
   Trimble DiNi 0.3 mm pe km ................................................................... ±0.2” 
   Trimble DiNi 0.7 mm pe km ................................................................... ±0.5” 
Nivela sferică .................................................................. 8’/2 mm cu iluminare 
Ecran ................................ Grafic, 240  x 160 pixeli, monocrom cu iluminare 
Tastatură ....................... 19-taste alfa-numerice și 4-săgeți pentru navigare 

Înregistrare 
Memorie internă ............................................. până la 30.000 de linii de date 
Memorie externă ................................................................................ Stick USB  
Transfer de date ............................ interfață pentru transfer între DiNi și PC 
                                                                                               (în ambele direcții) 
Senzor de măsurare a temperaturii și a timpului 
   Trimble DiNi 0.3 mm per km ............... Înregistrare timp sau temperatură 
   Trimble DiNi 0.7 mm per km ...................................................................... NU 

Alimentare 
   Baterie internă ............................................................... Li-Ion, 7.4 V / 2.4 Ah 
   Timp de operare .............................................3 zile de lucru, fără iluminare 
Greutate (incluzând bateria)  ................................................................... 3.5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
1. F = Foresight (viză înainte), B = Backsight (viză înapoi),  

a = alternare 
 
Certificat de calitate în concordanță cu DIN ISO 9001/EN 29001. 
Specificațiile se pot schimba fără notificare. 
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