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Intoducere 

Acest manual descrie modul de configurare și utilizare a unui receptor GNSS Trimble® R12. 

Chiar dacă ați folosit alte produse Global Navigation Satellite System (GNSS) anterior, Trimble vă 

recomandă să petreceți ceva timp citind acest manual pentru a afla despre caracteristicile speciale 

ale receptorului. 

Dacă nu sunteți familiarizat cu tehnologia GNSS, vizitați site-ul nostru web pentru o experienta 

interactivă cu Trimble GNSS la adresa www.trimble.com. 

Prezentare generală 

Receptorul GNSS Trimble R12 încorporează o antenă, un receptor, o tehnologie 

wireless Bluetooth®, Wi-Fi, un radio intern opțional de 450 MHz cu opțiuni de 

recepție și transmisie și o baterie, toate acestea perfect integrate într-o singura 

unitate ușoară si rezistentă. 

LED-urile vă permit să monitorizați starea semnalelor satelitare, recepția radio, 

starea de înregistrare a datelor, starea Wi-Fi și autonomia bateriei. Tehnologia 

wireless Bluetooth oferă comunicații fără cablu între receptor și controler. 

Puteți utiliza receptorul ca parte a unui sistem GNK RTK cu software-ul Trimble Access ™. De 

asemenea în mod opțional, receptorul poate înregistra datele GNSS în memoria internă a 

receptorului și le poate descărca pe un computer sau un stick de memorie USB. 

Receptorul nu are comenzi pe panoul frontal pentru modificarea setărilor. Pentru a configura 

receptorul, utilizați interfața web care este disponibilă conectându-vă la Wi-Fi-ul receptorului prin 

intermediul unui computer sau al unui smartphone. 

Caracteristicile receptorului GNSS R12 

➢ Receptorul GNSS R12 are următoarele caracteristici: 

➢ Măsurarea punctelor în medii GNSS provocatoare cu o precizie, fiabilitate și productivitate mai 

mare ca niciodată, cu ajutorul tehnologiei Trimble ProPoint ™ GNSS 

➢ Design mic si ușor - 1,12 kg (radio integrat, receptor GNSS, antenă GNSS și baterie); Greutatea 

completă a sistemului de 3,95 kg (rover, inclusiv controler TSC7 și jalon) 

➢ Receptorul GNSS R12, datorita tehnologie Trimble 360 receptioneaza simultan pe cele 672 de 

canale urmatoarele semnale satelitare: 

• GPS: L1C / A, L1C, L2C, L2E, L5 

• GLONASS: L1C / A, L1P, L2C / A, L2P, L3 



 

 

• SBAS: L1C / A, L5 

• Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E61 

• BeiDou: B1, B1C, B2, B2A,, B3 

• QZSS: L1C / A, L1S, L1C, L2C, L5, L6 

• NavIC (IRNSS): L5 

➢ Productivitatea crescută și trasabilitatea măsurătorilor cu ajutorul tehnologiei de compensare a 

înclinării SurePoint ™ 

➢ Capabil să utilizeze corecțiile Trimble CenterPoint® RTX livrate prin satelit sau IP 

➢ Reducerea timpilor morti din cauza pierderii semnalului radio sau GSM datorita tehnologiei 

Trimble xFill® 

➢ Capabil să urmărească toate semnalele OmniSTAR® 

➢ Bateria internă, detașabilă, inteligentă Litium-Ion asigură funcționarea de până la 6 ore pe o 

baterie 

➢ Tehnologie Bluetooth pentru conexiuni fără cablu 

➢ Wi-Fi integrat 

➢ Tastatură simplă, cu tasta de pornire / oprire și indicatoare LED pentru baterie, radio, Wi-Fi și 

semnale satelitare 

➢ Viteza de actualizare 20 Hz 

➢ Interoperabilitate completă bază / rover 

➢ Modem celular 3.5G UMTS complet integrat 

➢ Radio integrat de recepție și transmisie (opțional) 

➢ Capabil să urmărească toate sistemele SBAS (WAAS / EGNOS / MSAS / GAGAN)
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Configurarea receptorului 

Piese ale receptorului 

Toate comenzile de funcționare sunt amplasate pe panoul frontal. Porturile seriale și mufele sunt 

amplasate în partea de jos a unității. 

Panoul frontal 

Figura următoare prezintă o vedere frontală a receptorului. Panoul frontal conține cele patru 

leduri indicator și butonul de pornire / oprire cu LED. 

 

LED-urile indicator indică starea înregistrării / descărcării datelor, starea baterei, semnalele 

satelitare, Bluetooth / Wi-Fi și transmisia / recepția radio. 

Componentele 

Carcasa inferioară conține cele două porturi de comunicație și de alimentare, un conector de 

antenă radio SMA și priza de eliberare rapidă. 

 



 

 

 

 

 

❶ Mufa pentru antenna UHF 

 

❷ Locasul pentru adaptorul de prindere 
rapida a jalonului 

 

❸ Port 1 Lemo: Conexiune Seriala 

 

❹ Port 2 Lemo: Conexiune USB 

 

Porturile receptorului 

 

Pictograma Nume Conexiuni 
 

 Port 1 Dispozitiv, computer, radio extern, alimentare 

 

 
Port 2 Dispozitiv, computer, stick de memorie flash USB 

 

 
RADIO Antena pentru comunicatii radio 

 

Portul 1 este un conector Lemo cu 7 pini, care SUPORTA comunicații RS-232 și intrare externă 
de alimentare. Portul 1 nu are ieșiri de alimentare. 

 

 
Portul 2 este un conector Lemo cu 7 pini, care permite comunicații USB 2.0 și intrare 
externă de alimentare.  

 Conectorul portului SMA este pentru conectarea unei antene radio la radioul intern al receptorului. 

Antena este furnizată cu sistemul pentru unitățile cu radiouri interne UHF. Acest conector nu este 

utilizat dacă utilizați un radio UHF extern. Pentru o raza mai mare de acoperire, puteți utiliza un cablu 

pentru a conecta o antenă radio externă la portul SMA.   



 

 

Bateriile 

Receptorul are o baterie dereîncărcabilă Li-Ion, care poate fi scoasă pentru încărcare. De asemenea, puteți 

conecta receptorul la o sursă de alimentare externă prin Port 1 sau Port 2. 

În timpul operațiunilor de măsurare, bateria internă furnizează de obicei aproximativ 6,5 ore de putere dacă 

se folosește radioul intern Rx (recepție) și aproximativ 6 ore funcționează ca stație de bază utilizând radioul 

intern de 450 MHz Tx (transmisie la 0,5 watt). Acesti timpi variază în funcție de tipul de măsurare și de 

condițiile de operare. 

Baterii - siguranta 

Încărcați și utilizați bateria numai în conformitate cu instrucțiunile furnizate 

   ATENTIE – Nu deteriorați bateria reîncărcabilă Li-Ion. O baterie deteriorată poate provoca o explozie sau un 

incendiu și poate duce la vătămări personale și / sau daune materiale. 

Pentru a preveni vătămarea sau deteriorarea: 

• Nu folosiți și nu încărcați bateria dacă pare că este deteriorată. Semnele de deteriorare includ, dar nu se 
limitează la, decolorarea, deformarea și scurgerea lichidului bateriei. 

• Nu expuneți bateria la foc, la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. 

• Nu scufundați bateria în apă. 

• Nu folosiți și nu depozitați bateria în interiorul unui vehicul în timpul temperaturilor ridicate. 

• Nu aruncați și nu perforați bateria. 

• Nu deschideți bateria și nu scurt-circuitați contactele acesteia. 

 
 

  ATENTIE – Evitați contactul cu bateria reîncărcabilă Li-Ion dacă se pare că are scurgeri. Lichidul bateriei este 
coroziv, iar contactul cu acesta poate duce la vătămări personale și / sau daune materiale. 

Pentru a preveni vătămarea sau daunele: 

• Dacă bateria are scurgeri, evitați contactul cu lichidul bateriei. 

• Dacă lichidul bateriei îți intră în ochi, clătește imediat ochii cu apă curată și solicită îngrijiri medicale. Nu vă 
frecați ochii! 

• Dacă lichidul de baterie ajunge pe piele sau îmbrăcăminte, folosiți imediat apă curată pentru a vă spăla. 
 

Încărcarea bateriei Litium-Ion 

Bateria Li-Ion reîncărcabil este livrată partial incarcata. Încărcați complet bateria înainte de a o utiliza pentru 

prima dată. Încărcarea durează aproximativ 3 ore pe baterie la temperatura camerei. Dacă bateria a fost 

stocată mai mult de trei luni, încărcați-o înainte de utilizare.  

  ATENTIE – Încărcați și utilizați bateria reîncărcabilă Li-Ion numai în conformitate cu instrucțiunile. 
Încărcarea sau utilizarea bateriei în echipamente neautorizate poate provoca o explozie sau un incendiu și 
poate duce la vătămări personale și / sau daune ale echipamentului. Pentru a preveni vătămarea sau 
deteriorarea: 

• Nu încărcați și nu folosiți bateria dacă se pare că este deteriorată sau are scurgeri. 



 

 

• Încărcați bateriile numai într-un încărcător de baterie Trimble, cum ar fi încărcătorul dual de baterie P/N 109000 
sau P/N 53018010. Asigurați-vă că urmați toate instrucțiunile furnizate cu încărcătorul de baterii. 

• Intrerupeți încărcarea unei baterii care degajă căldură extremă sau un miros arzător. 

• Folosiți bateria numai în echipamentele Trimble care sunt specificate pentru a o utiliza. 

• Folosiți bateria numai pentru utilizarea prevăzută și conform instrucțiunilor din documentația produsului. 

Stocarea bateriilor 

Nu depozitați bateriile în receptor sau în încărcătorul extern decât dacă este alimentat. 

Mențineți toate bateriile incarcate atunci când nu folosiți.  

Aruncarea bateriei reîncărcabile Li-Ion 

Descărcați bateria înainte de a o arunca. Aruncati bateriile intr-un mod adecvat pentru mediu și respectați 

orice reglementări locale și naționale privind aruncareasau reciclarea bateriei. 

Folosirea incarcatorului 

Încărcătorul poate încărca trei tipuri de baterii Li-Ion. Poate fi alimentat la curent alternativ sau baterie a 

vehiculului. 

 

 

 

 

Încărcătorul cu slot dublu este format din: 

• Încărcător dublu (P/N 109000) 

• Alimentare pentru încărcător (P/N 107000) 

• Cablul de alimentare. Sunt furnizate diferite cabluri cu mufe adecvate pentru diferite țări. 

Baterii reincarcabile 

Încărcarea poate încărca următoarele tipuri de baterii: 

• P/N 76767 Baterie reincarcabila Li-Ion (Baterie inteligentă). 

• P/N 99511-30 Baterie reîncărcabilă Li-Ion (Baterie inteligentă).  

• P/N 92670 Baterie reîncărcabilă Li-Ion. 



 

 

Date tehnice ale incarcatorului 

 

Intervalul tensiunii de intrare în curent continuu 10V to 32V 

Tensiunea maximă de intrare absolută 32V 

Tensiune mare 21V to 32V 

Tensiune de lucru 10V to 21V 

Sub tensiune <10V 

Încărcare (19V in, 25 ° C, încărcare 10% - 90%)  

⚫ 92670 Baterie <3 Hr 

⚫ 76767 Baterie <3 Hr 

⚫ 99511-30 Baterie <4 Hr 

Încărcare (12V in, 25 ° C, încărcare 10% - 90%)  

⚫ 92670 Baterie <3 Hr 

⚫ 76767 Baterie <3 Hr 

⚫ 99511-30 Baterie <6 Hr 

Incarcarea bateriilor 

 

  ATENTIE – Asigurați-vă că nimic nu împiedică aerisirile din spatele încărcătorului. 

 

Încărcătorul funcționează între 0°C și 40°C. Încărcarea bateriei la temperaturi cuprinse între 0°C și 5°C va dura 

mai mult decât încărcarea la temperatura camerei. 

Pentru a încărca bateria: 

1. Asigurați-vă că ventilatia din spatele încărcătorului nu este obstrucționata. 

2. Așezați încărcătorul pe o suprafață dură, plată și plană, pentru a vă asigura că există un flux de aer în 

jurul încărcătorului. 

3. Pentru a alimenta încărcătorul, utilizați convertorul de curent alternativ la curent continuu sau 

adaptorul de vehicul de 12 V. LED-urile roșii se aprind cand nu sunt introduse baterii în sloturi. 

Încărcătorul scanează automat sloturile pentru o baterie. 

4. Așezați bateria în oricare dintre sloturi. Lumina roșie se stinge (poate dura până la 5 secunde). Pentru o 

explicație a comportamentul LED-urilor, consultați indicatorii de stare LED de mai jos. 

5. Încărcarea durează aproximativ 3 ore pentru fiecare baterie a receptorului GNSS (P / N 76767) la 

temperatura camerei. Dacă în încărcătorul de baterii se încarcă două baterii, bateriile se vor încărca 

simultan. 

Lăsați o baterie profund descărcată sau scurtcircuită peste noapte în încărcător pentru a încerca să o resetati. 



 

 

De obicei, o baterie cu subtensionata este resetata imediat ce scanarea slotului este scanată. Dacă LED-ul 

roșu se stinge, bateria este resetata. Dacă LED-ul roșu rămâne aprins, bateria nu mai este funcțională și 

trebuie înlocuită. 

Indicatorii de stare LED 

Lângă fiecare slot sunt trei indicatoare LED (roșu, verde și galben) pentru a afișa starea bateriei. 

Indicatorii LED pot avea următoarele condiții: Oprit, Pornit, 1 Hz (un bliț pe secundă) și 2 Hz (două 

licăriri pe secundă): 

 

Status Rosu 
LED 

Verde 
LED 

Galben 
LED 

Nicio baterie detectată (înseamnă că nu există baterie 
inserata sau bateria este defecta) 

ON OFF OFF 

Baterie detectată (încărcarea nu a început încă)    

⚫ Calibrarea nu este necesară 1 Hz 1 Hz OFF 

⚫ Calibrarea necesară 1 Hz 1 Hz ON 

Încărcare în curs    

⚫ Calibrarea nu este necesară OFF 1 Hz OFF 

⚫ Calibrarea necesară OFF 1 Hz ON 

⚫ Supra / sub-temperatură (încărcarea este perturbata) 2 Hz OFF OFF 

Calibrarea în curs ON OFF 1 Hz 

Calibrarea finalizată (încărcare peste 30% capacitate a bateriei) ON 1 Hz OFF 

Calibrarea finalizată (baterie complet încărcată) ON ON OFF 

Bateria complet încărcată    

⚫ Calibrarea nu este necesară OFF ON OFF 

⚫ Calibrarea necesară OFF ON ON 

Sursă de alimentare peste / sub tensiune OFF OFF OFF 

Atunci când Protecția de supratensiune a ieșirii (OOVP) sau Protecția de ieșire la 
curent (OCP) este activă 

2 Hz OFF OFF 



 

 

Introducerea bateriei și a cartelei SIM 

Aliniați săgețile de pe baterie și compartimentul bateriei și apoi introduceți bateria așa cum este indicat în 

imaginile de mai jos. Pentru a scoate bateria, glisați siguranta bateriei spre stânga. 

 

NOTA – Garnitura din interiorul ușii bateriei trebuie să fie curată de orice murdărie sau praf 

pentru a asigura o sigilare corespunzătoare a compartimentului bateriei. 

 

Introduceți cartela SIM cu contactele orientate în sus, așa cum este indicat de pictograma cartelei SIM de lângă 

slotul pentru cartela SIM. 

Pentru a scoate cartela SIM, apăsați-o ușor pentru a declanșa mecanismul de eliberare cu arc. 

 

 

 

 

 



 

 

Metode de măsurare a înălțimii 

Metodele următoarele de măsurare a înălțimii antenei sunt disponibile atat în software-ul de teren cat si 

cel de birou și interfața web: 

 

 

 

 

❶ 

❷ 

❸ 

Partea inferioara a filetului  

Partea inferioara a adpatorului  

Manerul prelungitorului pentru R12 
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Configurare și utilizarea receptorului 

Puteți configura receptorul în mai multe moduri. Aceste subiecte descriu diferitele metode de configurare și 

explică când și de ce este folosită fiecare metodă. 

Butonul de pornire si semnificatia LED-urilor 
 

 

LED-urile de pe panoul frontal indică diferite condiții de funcționare. În general, un LED aprins sau care clipește lent 

indică o funcționare normală, un LED care clipește repede indică o condiție care poate necesita atenție, iar un LED 

stins indică faptul că nu se produce nicio operație. Următorul tabel definește fiecare stare LED posibilă:  

 
 

Termenul ... Inseamna ca  LED – ul ... 

Flash foarte lent este oprit și luminteaza la un ciclu de 1,5 secunde. 

Flash lent alternează pornit / oprit la fiecare ½ secundă. 

Radio flash lent este mai mult oprit decât este pornit când receptorul primește corecții. 
Receptorul repetă acest ciclu de obicei o dată pe secundă. 

este mai mult pornit decât oprit atunci când receptorul transmite 
corecții. Receptorul repetă acest ciclu de obicei o dată pe secundă. 

Flash mediu Se stinge si aprinde egla, o dată pe secundă. 

Flash rapid alternează rapid pornirea / oprirea la fiecare 1/10 din secundă. 

Pornit este aprins constant. 

Oprit este stins constant. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Butonul de pornire /oprire 

 

Actiune Butonul 
pornire/oprire 

Descriere 

Pornire Apăsați (vezi nota 
de mai jos) 

Toate cele patru leduri se aprind și rămân aprinse timp de 3 
secunde. Apoi, toate LED-urile se sting, iar apoi LED-ul de pornire 
se aprinde imediat imediat. 

Oprire Țineți apasat timp 
de 2 secunde și 
apoi eliberați 

Când țineți apăsat butonul de pornire, LED-ul bateriei rămâne 
aprins. LED-ul pentru sateliti se aprinde și apoi se stinge după 2 
secunde. 

După eliberarea butonului de pornire, LED-ul bateriei rămâne 
aprins timp de aproximativ 5 secunde și apoi toate LED-urile rămân 
stinse. 

Ștergerea 
fișierului cu 
efemeride și 
resetarea 
device-ului la 
valorile implicite 
din fabric 

Țineți apasat 
timp de 15 
secunde 

LED-urile Radio, Wi-Fi și Satelit se opresc după 2 secunde. LED-ul 
bateriei rămâne aprins. După 15 secunde, LED-ul prin satelit se 
aprinde pentru a indica faptul că este timpul să eliberați butonul 
de pornire. La repornire, Wi-Fi se va activa și în modul Punct de 
acces. 

Ștergerea 
aplicatiilor si 
inregistrarilor 
statice 

Țineți apasat 
timp de 30 
secunde 

LED-urile Radio, Wi-Fi și Satelit se opresc după 2 secunde. După 15 
secunde, ledul satelit se aprinde și rămâne aprins timp de 15 
secunde, apoi se stinge pentru a indica faptul că este timpul să 
eliberați butonul de pornire. Receptorul repornește apoi. 

 

NOTA – Termenul „apăsați” înseamnă să apăsați butonul și să îl eliberați imediat. Termenul 

„țineți apasat” înseamnă să apăsați butonul și să îl mențineți apăsat pentru timpul sugerat 

 

 Semnale satelitare - LED 

 

Statusul receptorului Comportament LED 

Nici un semnal satelitar receptionat Off 

Pornit / modul “monitor” On 

Mai putin de 4 sateliti urmatiri Flash rapid 

4 sau mai multi sateliti urmariti Flash lent 

 

 

 

 



 

 

 Radio LED 

 

Status radio Comportament 
LED 

Descriere 

Fără recepție sau 
transmitere 

Oprit  

Receptie Radio  

 Flash lent Acest LED clipește de asemenea atunci când utilizați Wi-Fi-ul 
pentru a primi corecții. 

Transmitere Radio  

 Flash lent Acest LED clipește de asemenea atunci când utilizați Wi-Fi-ul 
pentru a transmite corecții. 

 Wi-Fi LED 

  

 

Status receptor Comportament LED 

Wi-Fi oprit Off 

Wi-Fi - punct acces (mod bază / trimitere corecții) Flash mediu 

Wi-Fi - client (și nu este conectat la un punct de acces) Off 

Wi-Fi ca si client (modul rover care primește corecții) Flash foarte lent 

 

 LED-ul de înregistrare / descărcare a datelor 

 

Status receptor Comportament LED 

Inregistrare date pornita Pornit 

Inregistrare date oprita Oprit 

Descărcarea pe stick de memorie flash USB Flash lent 

A fost detectat un stick de memorie flash USB Flash rapid 

Descărcare pe stickul de memorie flash USB 
incheiata 

Flash foarte lent 



 

 

Tipare cu LED-uri 

Următorul tabel detaliază tipurile de flash posibile pentru a indica diferite stări de funcționare a 

receptorului. 
 

Status receptor Buton 
Pornire / 
Oprire 

Radio - LED Sateliti 
LED 

Date 
LED 

Wi-Fi 
LED 

Receptor OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Receptor ON, alimentare buna ON N/A N/A N/A N/A 

Alimentare sub tensiune Flash rapid N/A N/A N/A N/A 

Transmiterea corectiilor N/A Flash oprit cand 
trasmite 

N/A N/A N/A 

Primirea pachetelor de date valide N/A Flash lent N/A N/A N/A 

Urmărirea a mai puțin de 4 SV ON N/A Flash rapid N/A N/A 

Urmărirea a 4 sau mai multi sateliti ON N/A Flash lent N/A N/A 

Înregistrarea datelor N/A N/A N/A Solid N/A 

Transferul datelor pe stick-ul de 
memorie flash 

N/A N/A N/A Flash 
lent 

N/A 

Transferul complet  a datelor 
pe stick-ul de memorie flash  

N/A N/A N/A Flash 
foarte 
lent 

N/A 

Memorie flash plină N/A N/A N/A Flash 
rapid 

N/A 

Wi-Fi configurat ca punct de acces N/A N/A N/A N/A Flash 
lent 

Wi-Fi configurat ca si client N/A N/A N/A N/A On 

Receptor în modul monitor 
(încărcarea firmware-ului de la 
WinFlash) 

ON Flash lent Solid OFF OFF 

 

NOTA – Dacă o coloană arată „N / A”, acel LED specific poate fi sau nu pornit, dar nu este relevant pentru 

acest mod particular.



 

 

Conectarea la un PC 

Receptorul poate comunica cu un PC folosind o conexiune serial, fie  printr-un cablu serial (P / N 89851-00 

sau P / N 59046), fie utilizând cablul USB (P / N 89852-00 sau P / N 80751 ) și apoi Configurarea unui port USB 

pentru PC ca port serial virtual. Înainte de a vă conecta la PC, asigurați-vă că bateria receptorului este 

complet încărcată. 

Figura următoare arată cum să vă conectați la computer pentru transferul de date : 

 

1 Cablu USB (P/N 89852-00 or 80751) 

2 Cablu Serial  (P/N 89851-00 or P/N 59046) 

 

Conectarea la un stick de memorie flash USB 

Receptorul poate descărca datele înregistrate direct pe un stick de memorie flash USB utilizând cablul de 

date USB furnizat (P / N 80799 sau 89850-00). După ce cablul este conectat la portul 2 al receptorului (USB) și 

stickul de memorie flash este introdus in slot, receptorul va descărca toate fișierele înregistrate pe stick-ul de 

memorie flash. 

NOTA – Cablul de date USB este folosit pentru a descărca fișiere de date înregistrate (existente) 

din memoria receptorului în memoria stick-ului. Cablul de date USB nu poate fi utilizat pentru a 

înregistra fișierele de date direct pe stick-ul de memorie. 



 

 

Figura următoare arată un stick de memorie flash conectat la receptor folosind cablul de descărcare USB:  

Configurarea unui port USB pentru PC ca port serial virtual 

Este posibilă utilizarea interfeței USB de la un receptor Trimble R12 cu o aplicație software care necesită un 

port serial. 

De exemplu, Trimble Instalation Manager poate fi rulat pe un computer care nu are un port serial fizic prin 

conectarea cablului USB între computer și receptor. 

NOTA – Acest pas nu este necesar pentru Windows 10 sau dacă ați instalat anterior driverul 

USB Trimble. 

Sistem de operare Windows 8 

1. Cel mai simplu mod de a instala portul serial virtual pentru interfața USB a receptorului este să accesați site-ul 

web Trimble Support (http://www.trimble.com/Support/Support_ AZ.aspx) și să căutați receptorul GNSS 

corespunzator.  In Technical Support / Downloads section, descarcati fisierul numit Windows7 USB Installer  . 

                          NOTA – Nu există fișier pentruWindows 8; fișierul pentru Windows 7 funcționează pentru Windows 8. 

 

2. Rulați programul de instalare. Acesta va încărca portul serial virtual pentru interfața USB pe computer.  

NOTA – Cu Windows 8, porturile USB sunt adesea versiunea 3.0. Cu Windows 8 există un conflict 

cu implementarea USB versiunea 3.0. Pentru a rezolva această problemă, accesați setările BIOS ale 

computerului atunci când porniți computerul și apoi opriți suportul pentru USB 3.0. 

 

 



 

 

Sistem de operare Windows 7 Professional 

1. Cel mai simplu mod de a instala portul serial virtual pentru interfața USB a receptorului este să accesați site-ul 

web Trimble Support (www.trimble.com/support) și să căutați receptorul pe care îl aveți. și să căutați 

receptorul GNSS corespunzator.  In Technical Support / Downloads section, descarcati fisierul numit 

Windows7 USB Installer  . 

2. Rulați programul de instalare. Acesta va încărca portul serial virtual pentru interfața  USB pe computer. 

Dacă acest proces nu funcționează pentru computerul dvs. sau dacă aveți un sistem de operare Windows diferit 

pe computer, atunci urmați procedura de mai jos.  

Sistem de operare Windows 7 

1. Accesați site-ul web Trimble Support (www.trimble.com/support) și căutați receptorul pe care îl aveți. În 

secțiunea Support Note, descărcați fișierul numit R10 GNSS Interface to a virtual COM port on a Computer. 

2. Deschideți fișierul și plasați fișierul trmbUsb.inf într-un folder temporar pe computer. 

3. Pe computer, selectați Control Panel / Device Manager. 

4. Faceți clic pe numele computerului și apoi din meniul Action, selectați Add Legacy Driver. 

5. fereastra se va deschide care vă solicită să localizați fișierul TrimbleUsb.inf. Localizați fișierul și apoi urmați 

instrucțiunile pentru a continua. 

NOTA – Dacă executați o aplicație, cum ar fi software-ul WinFlash sau Trimble Installation 

Manager pe computer, și deconectați fizic cablul USB de la computer și apoi reconectați-l, nu 

întotdeauna se restabilește conexiunea. Acest lucru se datorează faptului că deschiderea 

portului serial din aplicație blochează manipularea dispozitivului și atunci când dispozitivul USB 

este deconectat, aplicația nu închide portul serial și manipularea dispozitivului este în 

continuare blocata. La reconectare, cablul USB nu poate obține manipularea dispozitivului, 

deoarece este blocat. Trebuie să închideți aplicația înainte de a vă reconecta la port. Această 

limitare se datorează comportamentului driverului serial Microsoft USB.



 

 

Configurarea receptorului folosind Wi-Fi și Interfața Web 

Receptorul are un port Wi-Fi, astfel încât receptorul se poate conecta direct la un PC / smartphone (mod 

punct de acces) sau la o rețea wireless (mod client). Puteți utiliza Wi-Fi pentru a accesa, configura și 

monitoriza receptorul. Nu este necesară conexiunea prin cablu la receptor.  

Conectarea prin Wi-Fi 

Receptorul este setat ca punct de acces în mod implicit. În modul punct de acces, vă puteți conecta direct la 

receptor de la un computer sau un smartphone. 

1. Folosind aplicația de conexiune Wi-Fi de pe computer sau smartphone, găsiți punctul de acces SSID 

pentru receptor. Porniți receptorul Trimble GNSS și așteptați ca „Trimble GNSS” și ultimele patru cifre 

ale numărului de serie al receptorului să apară în aplicația dvs. de conexiune Wi-Fi. De exemplu, 

Trimble GNSS xxxx (unde xxxx reprezintă ultimele patru cifre ale numărului de serie al receptorului). 

2. Conectați-vă la receptor. În mod implicit, toată criptarea este dezactivată în receptor. 

3. Deschideți browserul web și apoi introduceți adresa IP a receptorului în câmpul URL. În mod implicit, 

adresa IP a receptorului este http://192.168.142.1. 

4. Prima dată când lansați interfața web, vi se va solicita să configurați o nouă parolă pentru 

autentificarea „admin”. Inițial, veți vedea că lista de opțiuni de meniu este limitată la Securitate și 

Firmware. 

Când vi se solicită, introduceți numele de utilizator și parola implicite de conectare. În mod implicit, 

autentificarea este admin și parola este password. Cu toate acestea, dacă inițializezi parola de administrare 

în afara unei conexiuni WAN / LAN, adică pe Internet, parola implicită este numărul de serie al receptorului. 

Vi se va solicita să introduceți o nouă parolă. Utilizați o combinație de litere mari și minuscule, numere și 

semen de punctuație pentru a obține o parolă „medie” sau „puternică” din punct de vedere al securitatii; o 

parolă „slabă” va fi respinsă. 

 



 

 

 

NOTA – Dacă parola utilizatorului „admin” este pierdută, puteți reseta receptorul la valorile 

implicite din fabrică pentru a reseta parola; Țineți apăsat butonul de alimentare fizică de pe 

receptor timp de 30 de secunde pentru a reseta receptorul. 

În continuare, vi se va solicita să configurați securitatea pentru punctul de acces Wi-Fi al receptorului (opțional). 

În mod implicit, tipul de criptare este „Deschis”, adică fără criptare. Puteți selecta o opțiune de criptare din listă și 

să furnizați o cheie de securitate sau să lăsați criptarea deschisă. 

De asemenea, aveți opțiunea de a nu difuza SSID-ul (numele rețelei Wi-Fi), ceea ce va împiedica alte dispozitive să 

detecteze punctul de acces Wi-Fi al receptorului. 

Când sunteți mulțumit de configurația de securitate a punctului de acces Wi-Fi, faceți clic pe Save.  

5. Interfața web a receptorului este afișată și receptorul este gata pentru configurarea în timp real.  

 

 

Setări implicite ale conexiunii Wi-Fi 

Setările implicite sunt: 

• Mod Wi-Fi: punct de acces 

• Wi-Fi SSID: Trimble GNSS xxxx (unde xxxx reprezintă ultimele patru cifre ale numărului de serie al 

receptorului) 

• Criptare Wi-Fi: Dezactivat 

• Adresa IP Wi-Fi: 192.168.142.1 

• Login Conectare receptor: admin 

• Parola receptorului: password 

 

 



 

 

Meniuri de interfață web 

Utilizați interfața web pentru a configura setările receptorului. 

Interfața web este disponibilă în următoarele limbi: 

• Engleză (en) 

• chineză (zh) 

• olandeză (nl) 

• finlandeză (fi) 

• franceză (fr) 

• Germană (de) 

• italiană (it) 

• japoneză (ja) 

• Norvegiană (n) 

• poloneză (pl) 

• portugheză (pt) 

• rusă (ru) 

• spaniolă 

• Suedeză (sv) 

Folosiți setarea Receiver Configuration / Deaful Language pentru a selecta limba implicită pentru utilizare. 

Interfața web prezintă meniurile de configurare in stânga ferestrei browserului și setările in dreapta. Fiecare 

meniu de configurare conține submeniuri conexe pentru a configura receptorul și a monitoriza performanța 

receptorului. 

Browsere acceptate 

Pentru computerele și laptopurile, versiunile curente ale acestor browsere HTML sunt acceptate: 

• Google Chrome (recomandat) 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Internet Explorer pentru sistemele de operare Windows 

• Opera 

• Apple Safari 

• Microsoft Edge® 

Pentru a accesa interfața web pe un receptor GNSS Trimble R12 folosind o tabletă sau un smartphone cu 

legătura Wi-Fi la receptorul GNSS Trimble R12, Trimble recomandă: 

• Google Chrome pentru dispozitivele Android 

• Apple Safari pentru dispozitive iOS 



 

 

Prezentare generală a meniului 

Sunt disponibile următoarele meniuri de configurare. 

Meniul Receiver status 

Meniul Receiver status oferă o cale rapidă pentru a afla opțiunile disponibile ale receptorului, versiunea 

actuală a firmware-ului, adresa IP, temperatura, timpul de functionare, sateliții urmăriți, ieșirile, 

memoria disponibilă, informațiile despre poziție și multe altele. 

Meniul Satellites 

Utilizați meniul Satellite pentru a vizualiza detaliile de urmărire prin satelit și a activa / dezactiva sateliții 

GNSS și SBAS. 

NOTĂ - Pentru a configura receptorul pentru serviciile de corecție Trimble CenterPoint RTX sau 

OmniSTAR, utilizați meniul MSS Correction. 

Meniul Data login 

Utilizați meniul Data Loggin pentru a configura receptorul in vederea înregistrarilor statice. Puteți 

configura, de asemenea, setări precum rata observabilă, rata de poziționare, înregistrarea continuă, 

rata de înregistrare continuă și dacă sa ștearga automat fișiere vechi dacă memoria este plina. 

Meniul Receiver Configuration 

Utilizați meniul Receiver Configuration pentru a configura setări precum elevation mask și PDOP mask, 

poziția stației de referință și numele și codul stației de referință. 

Meniu I / O Configuration 

Utilizați meniul I / O Configuration pentru a configura toate ieșirile receptorului. În funcție de 

specificația receptorului, poate emite mesaje CMR, RTCM, RTCM-REPEAT, RT17 / RT27, 1PPS, NMEA 

sau GSOF pe o varietate de porturi, inclusiv porturi TCP / IP, NTRIP, UDP, seriale sau Bluetooth. 

Meniu Bluetooth 

Utilizați meniul Bluetooth pentru a configura receptorul in vederea conectarii  la alte dispozitive care 

utilizează tehnologia wireless Bluetooth. Aceste dispozitive pot fi utilizate pentru a configura receptorul 

și pentru a genera sau primi corecții.  

Următoarele dispozitive Trimble și terțe părți pot fi conectate la receptor folosind tehnologia wireless Bluetooth: 

• Controller Trimble TSC7 

• Tabletă Trimble T10 

• Tabletă Trimble T7 

/elevation


 

 

• Alte dispozitive compatibile cu Bluetooth 

• Dispozitive mobile iOS și Android acceptate 

Meniul Radio 

Receptorul Trimble R12 poate include un radio UHF intern. 

Utilizați meniul Radio pentru a configura radio UHF intern a receptorului, dacă este cazul. Receptoarele sunt 

disponibile cu radiouri de 410 MHz la 470 MHz. 

Dacă receptorul nu are instalat un radio intern, meniul Radio nu este disponibil. 

Meniul GSM/GPRS modem 

Utilizați meniul GSM/GPRS modem pentru a verifica starea și a configura modemul UMTS intern. 

Include informații despre cartela SIM introdusă. 

Meniul MSS Corrections 

Receptorul poate primi corecții Trimble CenterPoint RTX și OmniSTAR. 

Pentru a primi corecții CenterPoint RTX, trebuie să activați receptorul pentru a urmări sateliții RTX și trebuie 

să aibă un abonament valid CenterPoint RTX. Pentru mai multe informatii contactati distribuitor autorizat din 

zona dumneavoastra. 

Meniul Network Configuration  

Utilizați meniul Network Configuration pentru a configura setările Ethernet, alertele de e-mail, conexiunea 

PPP, portul HTTP și setările portului FTP ale receptorului.  

Meniul Wi-Fi 

Utilizați meniul Wi-Fi pentru a configura modul de acces și punctul de acces Wi-Fi, astfel încât, utilizând un 

dispozitiv activat Wi-Fi, cum ar fi un smartphone, puteți accesa interfața web a unui receptor Trimble GNSS. 

Meniul Security 

Utilizați meniul Security pentru a configura conturile de conectare pentru toți utilizatorii cărora li se va permite 
să configureze receptorul folosind un browser web. Fiecare cont constă dintr -un nume de utilizator, parolă și 
permisiuni. Administratorii pot utiliza această caracteristică pentru a limita accesul la alți utilizatori . 

Meniul Firmware 

Utilizați meniul Firmware pentru a verifica firmware-ul curent și pentru a încărca noul firmware la 
receptor. Puteți actualiza firmware-ul printr-o rețea sau dintr-o locație de la distanță, fără a fi necesar să 
vă conectați la receptor cu un cablu serial. 

Meniul Help 

Pentru a accesa Help, computerul trebuie să fie conectat la Internet. Dacă nu aveți acces la Internet, există și o 
copie a fișierelor Help ale receptorului din zona de asistență a site-ului web Trimble.  



 

 

Actualizarea firmware-ului receptorului 

Puteți utiliza Wi-Fi pentru a actualiza firmware-ul pentru receptor utilizând browserul web. Ori de câte ori Trimble 

lansează un nou firmware, receptorul dvs. va verifica și afișa noul număr de versiune de firmware în browserul web. 

Puteți decide apoi să instalați cel mai nou firmware din browserul web. 

Configurarea receptorului folosind GNSS Status utility 

Pentru a configura un receptor folosind GNSS Status utility, trebuie să conectati receptorul cu dispozitivul care 

rulează GNSS Status utility, iar pe dispozitivele Android, trebuie să activați Mock Locations. 

Puteți conecta un receptor R12 GNSS la un dispozitiv sau tabletă care ruleaza următoarele sisteme de operare: 

• Android 5.0 sau versiuni ulterioare 

• iOS 

• Windows® 7, Windows 8.x, Windows 10 

Metoda pentru activarea Mock Locations diferă de la dispozitiv la dispozitiv care ruleaza pe Android. În general, 

acest lucru se realizează sub Settings / Developer options, Allow mock locations. Consultați documentația 

dispozitivului pentru instrucțiuni specifice. 

Pentru a utiliza utilitatea Status GNSS cu receptorul R12: 

1. Asigurați-vă că dispozitivul pe care doriți să-l utilizați are tehnologia wireless Bluetooth activată. 

2. Asigurați-vă că receptorul este pornit. 

3. În funcție de dispozitivul la care doriți să conectați receptorul, efectuați una dintre următoarele acțiuni:  

• Pe un dispozitiv care ruleaza sistemul de operare Windows 7, 8.x sau 10 sau versiunile Android 5.0 sau 

ulterioare, utilizați GNSS Status utility pentru a vă conecta la receptor. 

a) Apasati GNSS Status  pentru a lansa GNSS Status utility. Dispozitivul pe care îl utilizați va cauta 

receptoare în raza de acoperire. 

b) Dacă nu este conectat niciun receptor, va afisa Location Services. Selectați Source din meniu. Din 

lista verticală Position Source, selectați Bluetooth. Dacă utilizați un controler Trimble TSC7 sau o 

tabletă T7 sau o tabletă T10, puteți de asemenea să selectați Internal Receiver / Receptor Intern 

pentru a utiliza receptorul GNSS intern al dispozitivului. 

c) Când apare receptorul necesar în lista Select receiver, atingeți-l, apoi atingeți Select. 

• Pe un iPhone sau iPad, accesați Setări / Bluetooth și atingeți dispozitivul R12 [ID] cu care doriți să vă 

conectati. 

Pentru a vă reconecta în orice moment la un receptor, asigurați-vă că este pornit, apoi: 

• Pe un dispozitiv care ruleaza sistemul de operare Windows 7, 8.x sau 10 sau versiunile Android 5.0 sau 

ulterioare, utilizați GNSS Status utility pentru a vă conecta la receptor: 

a) Apasati GNSS Status  pentru a lansa GNSS Status utility. 



 

 

b) Apasati R12 [ID] din partea de jos a ecranului pentru a afișa lista Select Receiver. Apasati dispozitivul 

[ID R12] la care doriți să vă reconectați, apoi apasati select. 

• Pe un iPhone sau iPad, accesați Setări / Bluetooth și atingeți dispozitivul R12 [ID] la care doriți să vă 

conectați. 

Inregistrarea datelor 

Jurnalul de date implică colectarea datelor GNSS măsurate static intr-o perioadă de timp pe un punct sau mai multe 

puncte și post-procesarea lor ulterioară pentru a calcula cu precizie coordonatele. Pentru aceasta aveti nevoie de 

acces la software-ul adecvat de postprocesare GNSS, cum ar fi software-ul Trimble Business Center. 

Datele GNSS postprocesate sunt utilizate de obicei pentru aplicații de măsurare a rețelelor și 

monitorizarea precisă. Datele GNSS masurate static sunt colectate intr-un interval de timp pe un 

punct sau mai puncte și apoi procesate pentru a calcula cu precizie coordonatele. 

Puteți înregistra datele in memoria receptorului GNSS Trimble R12 sau pe un dispozitiv portabil, 

smartphone sau tabletă. 

Inregistrarea datelor – pierderea alimentarii 

Dacă alimentarea s-a interrupt în mod neașteptat în timp ce receptorul înregistra date brute, receptorul încearcă să 
revină la starea în care se afla înainte de pierderea alimentarii. Receptorul nu se resetează la setările implicite. 

Dacă receptorul a înregistrat date la pierderea energiei, acesta reia datele de înregistrare la refacerea alimentării.  

Transferul fișierelor direct din receptor 

Datele sunt stocate în memoria flash internă. Pentru a transfera fișiere între receptor și un computer de birou, 

utilizați una dintre următoarele metode. 

• Lemo (port 1) către portul serial tradițional și Trimble Business Center. 

• Lemo (Port 2) la USB PC (receptorul Trimble R12 GNSS apare ca hard externTrimble). 

• Lemo (port 2) la cablul de date USB Flash (transferați pe stickul de memorie flash USB și apoi conectați 

stickul de memorie flash în computer). 

• Conectați-vă prin Wi-Fi la UI Web a receptorului, apoi utilizați meniul Data Loggin pentru a naviga în 

directorul cu fișiere ale receptorului. Selectați fișierele dorite și formatul de fișier în care doriți să 

descărcați datele (de exemplu, RINEX). pentru descărca într-un director de pe computerul dvs.  

Stergerea fisierelor din receptor 

Puteți șterge oricând fișierele stocate în receptor. Aveti una din urmatoarele posibilitati: 

• Apasati   timp de 30 de secunde după ce receptorul este pornit. (Când utilizați această metodă, toate 

datele sunt șterse.) 

• Utilizati interfata WEB (Meniul Data Logging). 
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Setări implicite 

Toate setările receptorului sunt stocate în fișierele aplicației. Fișierul implicit al aplicației este stocat permanent în 
receptor și conține setările implicite din fabrică pentru receptor. Ori de câte ori receptorul este resetat la valorile 
implicite din fabrică, setările curente (stocate în fișierul de aplicație curent, current.cfg) sunt resetate la valorile 
din fișierul implicit al aplicației. 

Nu puteți modifica fișierul implicit al aplicației. cu toate acestea, dacă în receptor există un fișier de aplicație de 
pornire (Power_up.cfg), setările din acest fișier pot fi aplicate imediat după fișierul implicit al aplicației, trecând 
peste valorile implicite din fabrică. 

Setări implicite ale receptorului 

These settings are defined in the default application file. 

 

Functie Setari Setari implicite din fabrica 

SV Enable - Toti satelitii activati 

General Controls Elevation mask 10° 

 PDOP mask 25 

 RTK positioning 
mode 

Low Latency 

 Motion Kinematic 

Serial Port 1 Baud rate 38,400 

 Format 8-None-1 

 Flow control None 

Serial Port 2 USB  



 

 

 

 

 

 

 

Input Setup Station Oricare 

NMEA/ASCII (all supported messages)  Toate porturile oprite 

Streamed Output  Toate tipurile oprite 

  Offset=00 

RT27/RT17/Binary  Toate porturile oprite 

Reference Position Latitude 0° 

 Longitude 0° 

 Altitude 0.00 m HAE 

Antenna Type Trimble R12 GNSS receiver, Internal 

 Height (true vertical) 0.00 m 

 Group Toate 

 Measurement 
method 

Centru de faza al anteneni 

 

Resetarea receptorului la valorile implicite din fabrică 

Pentru a reseta receptorul la valorile implicite din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire al 

receptorului timp de 15 secunde. 

• LED-urile Radio, Wi-Fi și Satelit se opresc după 2 secunde. 

• LED-ul bateriei rămâne aprins. 

• După 15 secunde, ledul satelit se aprinde pentru a indica faptul că este timpul să eliberați butonul de 

pornire. 

• La repornire, Wi-Fi se va activa în modul Punct de acces.

Function Setari Setari implicite 
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Rover - Configurare și funcționare 

Indicații de funcționare Rover 

Modul de functionare în timp real (RTK) oferă o precizie la nivel centimetric prin eliminarea erorilor prezente în 

sistemul GNSS. Pentru toate operațiunile RTK, aveți nevoie atât de un receptor rover, cât și de o sursă de corecții de 

la o stație de bază sau o rețea de stații de bază. 

A doua parte a sistemului RTK GNSS este receptorul rover. Receptorul rover este conectat la o stație de bază sau la 

o sursă de corecții RTK, cum ar fi un sistem VRS ™ sau serviciul de corecție Trimble CenterPoint RTX. Conexiunea 

este asigurată de: 

• un radio integrat 

• un modem celular integrat 

• un modul Wi-Fi integrat 

• un modem celular în controler 

• antenă GNSS integrată (L-Band) 

Conectarea receptorului la dispozitive externe  

Puteți conecta receptorul la următoarele dispozitive: 

• un controler Trimble care rulează software-ul Trimble Access 

• dispozitive Android care rulează aplicații acceptate 

• dispozitive iOS care rulează aplicații acceptate 

• un radio-modem extern 

Conectarea la un controler Trimble care rulează software-ul Trimble Access 

Puteți folosi un receptor GNSS Trimble R12 cu ultima generație de controlere Trimble, de exemplu, un TSC7 

sau tableta Trimble T10 sau T7. În mod obișnuit, receptorul și unitatea de control funcționează din surse 

individuale de alimentare. Receptorul și controlerul pot comunica prin tehnologia wireless Bluetooth și pot fi 

conectate fără a necesita cablu. Cu toate acestea, dacă este necesar un cablu, următorul tabel listează 

cablurile disponibile pentru receptor. 

 

 

 

 
 



 

 

Pentru a conecta un receptor GNSS 
Trimble R12 la un ... 

Folositi 
cablulP/N..
. 

Folositi 
cablul... 

Si conectati cablul 
la... 

port serial de calculator 89853-00 sau 
59044 

7-pin serial 
Lemo 

DB-9 

Receptor Calculator 

port USB calculator 89852-00 sau 
80751 

7-pin USB 
Lemo USB 

Receptor Calculator 

Tableta TSC7 sau Trimble T10 sau T7 89851-00 sau 
59046 

DB-9 
Serial Lemo 

TSC 
Receptor 

Stick memorie USB flash 89850-00 sau 
80799 

7-pin USB 
Lemo USB 
flash drive 

Receptor Stick USB 

TDL450 66656-00 7-pin serial 
Lemo 

5-pin Lemo 

Receiver TDL450 

Radio – modem radio intern 

Cea mai comună legătură de date pentru masurarea în timp real (RTK) este un radio. Receptorul este disponibil cu 

următoarele radiouri interne: 

• 410 MHz - 470 MHz (Transmitere / Receptie) 

Radio - modemuri externe 

Dacă receptorul nu are un radio de transmisie internă sau doriți să vă conectați la un radio cu transmisie externă 

sau cu un modem celular cu alimentare mai mare, utilizați portul serial Lemo. 

Receptorul GNSS Trimble R12 acceptă următoarele radiouri de bază Trimble:  

• Trimble TDL450 

• Radiouri vechi, cum ar fi radio Trimble PDL450, radio-modem Trimble HPB450 și radio TRIMMARK ™ 3 

Receptorul acceptă, de asemenea, unele radiouri și modemuri celulare ale altor producatori. 

Pentru a utiliza un radio extern cu receptorul, aveți nevoie de o sursă de alimentare externă pentru radio. Pentru a 

configura modemul radio separat, utilizați programul de configurare al radioului extern sau afișajul și tastatura.  

Modem celular integrat 

În locul radioului intern, puteți utiliza modemul celular integrat ca legătură pentru comunicațiile de date. 

Acest lucru vă va permite să vă conectați la rețelele VRS din zona dvs. Consultați reprezentantul local Trimble 



 

 

pentru mai multe informații despre rețelele VRS. 

Utilizarea modemului celular integrat necesită o cartelă SIM de la furnizorul de servicii de telefonie mobilă 

local. Cartela SIM este introdusă în slotul pentru cartela SIM din compartimentul de baterii al receptorului. 

Pentru mai multe informații despre configurarea cartelei SIM și a serviciului celular în receptor, consultați 

reprezentantul local Trimble. 

SurePoint (senzori avansati) 

Receptorul este dotat cu tehnologia SurePoint ™, care permite utilizarea 

compensării înclinării și  eBubble (bulă electronică). Compensarea înclinării 

SurePoint permite colectarea de puncte chiar și atunci când receptorul este 

înclinat până la 15 grade de la verticalitate. Atunci când terenul sau 

obstacolele din jurul punctului nu permit o verticalitate completă a 

receptorului, senzorul de înclinare integrat va compensa înclinarea jalonului. 

Punctul este colectat folosind meoda punctului compensat pentru a iniția 

compensarea înclinării. EBubble este afișat în software-ul Trimble Access. 

Pentru a utiliza corect compensarea înclinării și eBubble corect, controlerul 

TSC7 sau tableta T10 trebuie să fie aliniate cu receptorul. Când receptorul este 

montat pe un jalon, controlerul sau tableta trebuie să fie plasate pe partea 

dreaptă sau stângă a receptorului, cu ecranul controlerului sau tabletei în 

aceeași axă cu panoul frontal al receptorului. 

Calibrarea senzorului de înclinare și a magnetometrului integrat 

Este foarte important să vă asigurați că senzorul de înclinare este calibrat corect în același mod în care baloanele 

mecanice sunt calibrate. Atunci când calibrați senzorul de înclinare integrat, trebuie să utilizați un jalon cu un bipod 

sau un trepied cu ambaza care au fost bine calibrate. Calitatea calibrării senzorului de înclinare integrată este direct 

legată de calitatea bulei mecanice și calibrarea acesteia. 

Calibrarea senzorului de înclinare se realizează în cadrul software-ului Trimble Access. Pentru a calibra senzorul de 

înclinare integrat, așezați receptorul pe un jalon sau un trepied stabil. Calati receptorul folosind bula mecanică de 

pe jalon sau ambaza.  

Porniți receptorul și controlerul TSC7 sau tableta T10 si deschideti apoi Trimble Access: 



 

 

1. În meniul Masurare, selectați Instrument, 
apoi opțiuni eBubble. 

 

2. Apare ecranul cu opțiuni eBubble. 

Acum sunteți gata să efectuați calibrarea. 

Apasati Calib. 

NOTE – Este afișată o bulă electronică 

pentru a indica dacă țineți instrumetnul 

calat. 

 

 

3. Apare ecranul de calibrare a senzorului. Mai întâi se 

efectuează calibrarea înclinării. 

Apasati butonul Calibrare de lângă câmpul de stare 
de calibrare a înclinării. 

 

 

4. Un mesaj vă solicită să confirmați că instrumentul 
este calat și fix. 

Apasati Start. 

  



 

 

 

 

 

5. O bară de progres indică starea 
calibrarii. 

 

6. După finalizarea calibrării, reapare ecranul de 
calibrare a senzorului. 

În continuare veți efectua calibrarea 
magnetometrului. 

Atingeți butonul Calibrare de lângă câmpul de 
stare a calibrării magnetometrului. 

 

 

7. Este afișat un mesaj și o grafică care descrie 
procedura de calibrare a magnetometrului. 
Respectați graficul vizual al receptorului, apoi 
efectuați calibrarea după cum se arată. 

Apsati Start. 

 

 

8. Pe măsură ce rotiți receptorul prin cele 12 

orientări, bara de progres va avansa. Dacă bara 

nu progresează sau progresează lent, este posibil 

să nu rotiți corect receptorul. Rotiți receptorul în 

rotația verticală completă, apoi rotiți receptorul 

în orizontală cu câteva grade. Repetati. 

 

 



 

 

 

 

 

9. După finalizarea calibrării, reapare ecranul de 
calibrare a senzorului. 

În continuare veți efectua alinierea 
magnetometrului. 

Atingeți butonul Calibrare de lângă câmpul de 
stare aliniere Magnetometru. 

 

10. Este afișat un mesaj și o grafică care descrie 
procedura de aliniere a magnetometrului. 
Respectați graficul vizual al receptorului, apoi 
efectuați alinierea așa cum este arătat. Apasati 
Start. 

 

 

11. Pe măsură ce rotiți receptorul cu 360 de grade pe 
orizontală, bara de progres va avansa. Dacă bara 
nu progresează sau progresează încet, este posibil 
să rotiți receptorul prea repede. Rotiți receptorul 
la aceeași viteză ca în grafic. 

 

 

12. 

După finalizare, calibrarea senzorului este finalizată. Apasati Accept pentru a revenii către ecranul de opțiuni eBubble. 

  
 

 

 

 



Antenna phase center offsets 
 

 

 

 

 

 

 Dimensiuni Descriere 

A 0.4892 FT 0.1491 M Partea inferioara a filetului la Centru de faza nominal 

B 0.1790 FT 0.0546 M Centrul garniturii circulare la Centru de faza nominal 

C 0.6532 FT 0.1991 M Partea inferioara a adaptorului de montare la Centru de faza nominal 

D 0.1640 FT 0.0500 M Inaltimea adaptorului de montare 

E 0.1915 FT 0.0584 M Raza: centrul vertical al antennei la partea de jos exterioara a garniturii circulare  



 

 

Portul 1 este un conector Lemo cu 7 pini, care acceptă comunicații RS-232 și intrare externă de 

alimentare. Portul 1 nu are ieșiri de alimentare. 

Portul 2 este un conector Lemo cu 7 pini, care permite comunicații USB 2.0 și intrare externă de 

alimentare. 

 

 

 


