
Sistemele de Măsurare Trimble GNSS: 
Puterea de măsurare prin satelit de care aveţi nevoie azi … şi mâine.

SISTEME GNSS



Trimble a început dezvoltări semnifi cative în domeniul măsurării GNSS. Geodezii care folosesc sistemele Trimble au fost primii care 
au accesat măsurarea statică şi cinematică postproceastă. Acum, odată cu modernizarea GPS, GLONASS şi Galileo, geodezii pot 
conta pe Trimble pentru a continua să ofere soluţii GNSS superioare.
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SOLUŢIA TRIMBLE GNSS

Inovaţiile Trimble în măsurări GNSS oferă cea mai  avansată tehnologie 
de pe piaţă în domeniul receptorilor, şi soluţiile de măsurare cele mai 
complete. Procesele de muncă combină sistemele hard şi soft astfel 
încât geodezii şi managerii de proiect pot obţine mai multe informaţii.

MODELUL TRIMBLE CONECTAT ÎN TEREN
Trimble vă pune la dispoziţie instrumentele şi tehnicile necesare în teren şi la birou. Sistemele 
de măsurare Trimble se integrează prin tehnologii şi procese de muncă, transformând zona 
zilnică de lucru într-un loc în care ` întregul este mai mare decât suma componentelor sale`; 
acesta este modelul Trimble conectat în teren. 

Cu modelul conectat în teren, soluţiile de lucru Trimble operează cu produsul finit astfel încât 
vă puteţi concetra asupra celor mai importante elemente ale afacerii dvs – munca pe care o 
efectuaţi cel mai bine. Construirea unui teren conectat permite afacerii dvs să introducă fluxuri 
de muncă neîntrerupte - reducând durata de lucru şi maximizând productivitatea pentru a 
ridica afacerea la următorul nivel.

CONTROL
Atunci când trebuie să stabiliţi un control, soluţia 
Trimble GNSS vă oferă cea mai bună acurateţe 
posibilă … foarte rapid. Pentru aparate fără 
cablu folosiţi Trimble® R8 GNSS, sau Trimble® 
R7 GNSS cu antenă geodezică separată pentru 
o interferenţă multipath redusă. Combinând 
un sistem GNSS cu unul optic, puteţi verifi ca 
independent toate datele pentru un control mai 
mare al calităţii măsurării.

TOPOGRAFIC
Pentru lucrări topografi ce, sistemele Trimble 
GNSS nu au concurenţi în ceea ce priveşte 
performanţa. Acestea sunt uşoare, fără cabluri 
şi robuste, le puteţi duce oriunde este nevoie. 
Deoarece pot să identifi ce toate semnalele 
de la sateliţii disponibili, sistemele Trimble vă 
dau încrederea să utilizaţi GNSS în cele mai 
problematice medii.

Pentru lucrări topografi ce, sistemele Trimble 

La fiecare nivel al proiectului de măsurat, un sistem Trimble GNSS vă asigură 
lucrarea la o eficienţă optimă şi cu o încredere totală în munca depusă. 



SOLUŢIILE TRIMBLE GNSS SE APLICĂ LA FIECARE ETAPĂ A FIECĂREI LUCRĂRI

Soluţiile Trimble GNSS sunt măsurabile 
şi flexibile. Alegeţi configuraţia 
sistemului şi nivelul suportului GNSS 
care sprijină aplicaţia dvs şi nevoile 
afacerii cel mai bine.

Roverele şi staţiile bază Trimble oferă 
numeroase caracteristici pentru a face 
lucrarea dvs în teren mai rapidă şi mai 
uşoară.

Reduce refacerea muncii şi creşte 
productivitatea. Toate soluţiile de 
măsurare Trimble menţin proiectele de 
inginerie şi construcţii continue şi cu 
profit. 

TRASARE
Acum trasarea poate fi  efectuată foarte rapid. 
Puteţi măsura în viteză fără să sacrifi caţi 
acurateţea – nu va trebui să vă întoarceţi la 
lucrare pentru a reface măsurarea. Puteţi folosi 
controlerul pentru calcule în teren şi pentru 
navigarea grafi că la punctele din teren.

care sprijină aplicaţia dvs şi nevoile 
afacerii cel mai bine.
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PROIECT
O soluţie Trimble GNSS sprijină fl uxul de lucru cu 
un transfer de date fără întreruperi între teren şi 
birou. De exemplu, după o măsurare topografi că, 
trimiteţi datele prin mail de la programul de teren 
Trimble la programul de birou. Când procesarea 
şi planul redactat în birou sunt complete, exportul 
fi şierului cu planul în controlerul Trimble se face 
la fel de uşor.



Cu soluţia Trimble GNSS, puteţi experimenta ultimele noutăţi în ceea ce priveşte suportul sateliţilor GNSS, dar puteţi alege 
confi guraţia sistemului care se potriveşte cel mai bine aplicaţiei dvs. Toate sistemele Trimble GNSS sunt proiectate luând în consid-
erare cele mai efi ciente fl uxuri de muncă.
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SISTEME INTEGRATE TRIMBLE: TRIMBLE R8 GNSS ŞI TRIMBLE R6 GPS

Sistemele Trimble  R8 GNSS şi Trimble R6 GPS au un design integrat în care 
receptorul GNSS, antena, modemul radio şi bateria sunt combinate într-o 
unitate compactă. Această configuraţie oferă geodezilor ultimele noutăţi în 
domeniul tehnologiei GNSS cu un sistem prietenos, uşor, robust şi fără cabluri.

SISTEME GNSS PENTRU ORICE TIP DE MĂSURARE 

FĂRĂ CONECTARE PRIN CABLU CA BAZĂ SAU ROVER
Trecerea de la funcţiile bazei la rover se realizează rapid, creşte productivitatea cu o setare 
uşoară şi fără cabluri. Tehnologia cu Bluetooth integrat permite o comunicare fără cablu între 
receiver şi controler. Nu este necesar un radio extern deoarece există opţiunea de trasmisie/
recepţie radio cu frecvenţă ultra înaltă (UHF).

MODEM INTERN GSM/GPRS PENTRU ROVING ÎN REŢEA 
Un modul GSM/GPRS intern crează o soluţie de teren clară şi eficientă pentru utilizatorii 
reţelei Trimble® VRS™. Nu este nevoie de niciun telefon mobil extern.

ROBUST ŞI UŞOR
Ambii receptori sunt construiţi să supravieţuiască la o cădere de pe un jalon de 2 metri şi 
poate fi scufundat în apă la o adâncime de 1 metru. Întregul sistem, incluzând  bateriile, 
jalonul şi controlerul cântăresc doar 3.7 kg.

CONSUM REDUS DE ENERGIE ELECTRICĂ
Consumul de energie electrică este mai mic de 3.1 W, astfel încât bateriile durează mai mult. 
Sunt necesare mai puţine modificări în teren.

MEMORIA INTERNĂ
Pentru înregistrare a datelor eficientă în măsurările postprocesate, receptorii integraţi Trimble 
includ o memorie internă care suportă până la 300 ore de înregistrare a datelor.

TEHNOLOGIA TRIMBLE R-TRACK 
VĂ PREGĂTEŞTE PENTRU VIITORUL 
MĂSURĂTORILOR
Tehnologia Trimble® R-Track™ din interiorul receptorilor 
Trimble vă permite să benefi ciaţi de cele mai noi semnale 
GNSS. Receptori ca şi sistemele Trimble R8 GNSS şi 
Trimble® R7 GNSS oferă productivitate maximă geodezilor 
profesionişti prin utilizarea semnalelor modernizate GPS 
L2C şi L5, şi GLONASS L1/L2. Trimble R-Track cu GPS 
L2C şi L5 vă răsplăteşte investiţia în tehnologia GNSS 
pentru următorii ani. 

Receiverul Trimble R8 
GNSS deţine tehnologia 
completă Trimble R-Track 
cu support L2C, L5 şi 
GLONASS.

Trimble  R6 GPS oferă 
opţiunea R-Track cu 
GLONASS. 



SISTEMUL MODULAR TRIMBLE: TRIMBLE R7 GNSS

Receiverul Trimble R7 GNSS oferă acelaşi suport comprehensiv GNSS ca 
şi Trimble R8 GNSS, dar într-un design modular cu o antenă GNSS externă. 
Receptorul cu radio integrat RTK are o performanţă de 20 MHz pe un  radio 
modem UHF, cu până la 20 canale.

PRELUAŢI CONTROLUL ORICĂREI MĂSURĂRI 
CU UN CONTROLER TRIMBLE PUTERNIC

Controlerele Trimble oferă o singură interfaţă Windows uşor de utilizat pentru 
toate lucrările şi instrumentele, inclusiv cele optice. Colectaţi date într-un fişier 
pe un controler, apoi tranferaţi-l fără întreruperi în programul de birou Trimble. 
Cele mai noi controlere Trimble® TSC2® şi Trimble® CU includ: 

TEHNOLOGII AVANSATE DE COMUNICARE PENTRU O MAI BUNĂ EFICIENŢĂ ÎN TEREN
Se pot trimite şi primi fişiere foarte uşor prin mail sau Internet printr-un telefon mobil extern. 
Tehnologia Bluetooth permite o comunicare fără cablu.

DISPLAY GRAFIC FUNCŢIONAL
Ecranul(touch screen) color face navigaţia prin program mai uşoară şi mai rapidă, iar ecranul 
graphic oferă un feedback în timp real.

SPRIJINĂ MODURILE UNICE NECESARE LUCRĂRILOR DVS

OPŢIUNE ANTENĂ FLEXIBILĂ
Folosiţi receiverul împreună cu antenna Trimble® Zephyr™ 2 pentru o flexibilitate roving. 
Transportaţi receptorul pe jalon, purtaţi-l în geanta specială Trimble, sau conduceţi cu 
Trimble R7 GNSS în interiorul vehicolului dvs. Folosiţi antena Trimble® Zephyr Geodetic™ 
2 ground plane pentru a micşora semnalul multipath la bază, oferind “cele mai curate” 
date.

DESIGN DURABIL
O carcasă de aliaj de magneziu este unul din cele mai tari produse mecanice şi 
impermeabile din domeniu.

FLASH COMPACT DE MARE CAPACITATE
Până la 256 MB ai memoriei interne CompactFlash detaşabile stochează mai mult de 4600 
ore de colectare continuă  de date la 15 secunde GPS şi GLONASS.
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Trimble pune accent nu doar pe oferirea celor mai bune produse de măsurare, dar şi soluţii complete. Trimble Integrated Surveying, 
cu tehnicile GNSS şi optice combinate, a devenit un standard pentru suportul optim al fluxului de muncă.

SISTEME GNSS ŞI OPTICE: SINERGIE LA MUNCĂ

Până nu de mult, geodezii trebuiau să aleagă între măsurarea GNSS sau optică. 
Acum, cu Trimble, cele două sunt combinate ca părţi complementare ale unei 
soluţii de măsurare.

În 1990 a fost introdus primul program de colectare date care putea combina date prin 
ambele tehnici. Soluţia Trimble® Integrated Surveying™ – care a devenit un standard în 
domeniu – a permis geodezilor să folosească o interfaţă pentru ambii senzori. Datele din 
ambele tehnici au fost combinate într-o singură lucrare pentru un management al datelor şi 
un transfer al fişierelor mai uşoare.

Foarte important şi astăzi, soluţia 
originală de măsurare integrată s-a 
dezvoltat împreună cu tehnologia 
actuală. S-a adăugat un support 
pentru cei mai noi senzori, iar 
tehnicile GNSS şi optic au devenit tot 
mai integrate.

�

Regăsiţi repede o prismă pierdută: O funcţie 
unică a programului Trimble, GPS Search 
localizează rapid o prismă pierdută. În doar 
3 secunde Staţia totală Trimble S6 poate găsi 
poziţia corectă şi a o bloca pe roverul robotic. 
Această opţiune pentru Roverul Trimble I.S. 
poate economisi minute întregi în fiecare zi, dar 
şi costuri. 

Măreşte flexibilitatea şi economiseşte timp: 
Staţiile totale sunt potrivite pentru suprafeţe 
mici de măsurat cu linii clare de vizibilitate; 
GNSS este potrivit pentru suprafeţe mari fără 
obstrucţionări a boltei cereşti. Schimb facil între 
tehnici după necesităţile lucrării.

ROVERUL TRIMBLE I.S.:



CONECTAREA
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ROVERUL TRIMBLE I.S.: CONTINUAREA INTEGRĂRII

Roverul Trimble® I.S. este o soluţie patentată unică care integrează colectarea de date GNSS 
şi optic pe un jalon rover. Tot ce aveţi nevoie este o staţie totală robotică Trimble ca şi Trimble 
S8 şi un sistem Trimble R8 GNSS pentru a mări productivitatea în orice aplicaţie virtuală. 
Ataşaţi prisma de roverul GNSS şi totul e pregătit pentru măsurare.

SISTEME GNSS PENTRU NEVOILE DVS DE MĂSURARE A TERENULUI

Indiferent de aplicaţie, o soluţie Trimble vă va ajuta să munciţi mai repede şi mai inteligent. 
Construite pe baza unui service, echipament şi program de încredere, sistemele Trimble 
GNSS suportă toate aplicaţiile de măsurare cum ar fi:

• Măsurare topografică
• Măsurare cadastrală şi de limite
• Măsurare de topografie inginerească şi construcţii
• Măsurare geodetică şi de control
• Măsurare Seismică, de explorare şi a resurselor naturale
• Utilităţi şi transport

Prin oferirea unor soluţii integrate cu inovaţie de top, Trimble asigură cea mai bună 
productivitate şi rambursare a investiţiei. De la GNSS la optic, de la un soft de aplicare la 
infrastructură, vă puteţi baza pe Trimble pentru acurateţe şi încredere pentru toate nevoile 
dvs de măsurare.

Independent verifică măsurările dintr-un singur 
punct: Aplicaţii ca şi măsurări cadastrale 
deseori necesită o verificare independentă. 
Măsurarea punctelor cu tehnologia GNSS şi 
optică oferă o modalitate eficientă şi efectivă 
de verificare a măsurătorilor. 

Îmbunătăţeşte eficienţa măsurărilor de 
control: Folosiţi GPS pentru a stabili controlul 
asupra unor suprafeţe mai mari pentru 
măsurările cu staţia totală; folosiţi tehnologie 
optică pentru a stabili rapid parametrii de 
calibrare pentru GNSS local.
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