
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

Trimble X7 
3D СКАНИРАЩА ЛАЗЕРНА СИСТЕМА 

 

 

 

 

 

Иновативна, високо скоростна 3D сканираща 

лазерна система повишаваща производителността, 

чрез улесняване на работния процес 

 

Интуитивен 

► Подходящ и за потребители без опит в сканирането 

► Trimble  Perspective  софтуер за управление, преглед и 

валидиране на данните от сканиране 
 

► Trimble
® 
VISION технология за бързо заснемане на 

изображения (3D панорами) с висока резолюция 

► Лек, компактен, удобен за транспорт 

Интелигентен 

► Революционни иновации за надеждно събиране на данни 

► Нова Trimble X-Drive технология за 
самокалибриране преди всяко 
сканиране, гарантиращо точността на 
данните без нужда от сервизни 
процедури 

► Уникална  Trimble Registration 

Assist  технология за автоматично 
регистриране, с висока точност, в 
реално време  на отделните 
облаци от точки  

► Автоматично самохоризонтиране 

Индустриален 

► IP55 защитеност и ексклузивна за 
сегмента  фабрична гаранция 2 
години  

►„Тime-of-flight” EDM с висока 
чувствителност за заснемане на 
тъмни и отразяващи повърхности. 

► Гъвкаво управление чрез един бутон и/или таблет 

►  Пълна интегрираност на данните с всички софтуери за работа 

 с 3D облаци от точки 
 

Вижте още на: geospatial.trimble.com/X7 

  



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА 

 
Trimble X7 

 

 
Trimble Perspective 

Високоскоростен 3D лазерен скенер със серво задвижване/въртящо се огледало,  
вградени камери, автоматично калибриране, автоматично регистриране на 
отделните облаци от точки и технология за самохоризонтиране 

Интуитивен полеви софтуер за управление на Trimble X7,  автоматично регистриране 
на облаци от точки, 3D визуализации и обработка на данни, въвеждане на бележки и др. 

СКАНИРАНЕ - ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 

EDM Лазерен клас 

Дължина на вълната (на лазера) 

Лазер клас 1, безопасен за човешкото око, в съответствие с EC EN60825-1 

1550nm, невидим 

Ъглов обхват на сканиране 

Време за сканиране 

Скорост на сканиране 

360° x 282° 

„Бързо“ 2 мин 34 сек със снимки, 1 мин 34 сек без снимки 

До 500kHz 

ОБХВАТ НА СКАНИРАНЕ 

Принцип на измерване 

„ Ш у м “ 1, 2
 

Линеен обхват3
 

Високо-скоростно, дигитално, “trime of flight” технология на измерване 

 

<2.5 mm @30 m 
 

0.6 m – 80 m 

Високочувствителен режим При измерване към тъмни (асфалт) и отражателни повърхности (неръждаема стомана) 

ТОЧНОСТ НА СКАНИРАНЕ 

Съответност на характеристиките 

Точност на изм. на разстояния1, 2
 

Ъглова точност1, 5
 

Гарантирано за целия живот на уреда, чрез автоматично самокалибриране 

2 mm 

21" 

3D точност на точката1, 5
 2.4 mm @ 10 m, 3.5 mm @ 20 m, 6.0 mm @ 40 m 

 

ПАРАМЕТРИ НА СКАНИРАНЕ 

Време за скан.4 

(мин) 
Режим  Резолюция 

(MM) @ 10 M 
Резолюция 

(MM) @ 35 M 
Резолюция 

(MM) @ 50 M 
Брои точки 

(в милиони) 

Големина на файла     
(MB) 

2  Стандартен 11 40 57 12 160 

 

4 
Стандартен 5 18 26 58 420 

      „High Sensitivity“ 9 33 47 17 190 

 

7 
Стандартен 4 12 18 125 760 

      „High Sensitivity“ 6 21 30 42 330 

15 „High Sensitivity“ 4 13 19 109 710 
 

ПАРАМЕТРИ НА КАМЕРАТА 

Сензори 3 броя, калибрирани, коаксиални 10MP камери 

Резолюция на изображението 3840 x 2746 пиксела за всяка снимка 

 

Време за заснемане / бр. снимки / резолюция 
Бързо заснемане  1 мин – 15 снимки - 158MP  
Високо качество 2 мин - 30 снимки - 316MP 

 

Настройка 
Авто експозиция 
Авт. корекция на баланса на бялото и предварително зададени вътрешни / външни 
настройки 

АВТОМАТИЧНА КОМПЕНСАЦИЯ 

Тип Автоматично самохоризонтиране, Опция Вкл./Изкл, 

Обхват на компенсатора ± 5° (прецизно), ± 45° (грубо) 

„С главата надолу“ ± 5° (прецизно) 

Точност на автоматичното хоризонтиране < 3” = 0.3 mm @ 20 m 

 
 

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS 
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АВТОМАТИЧНА КАЛИБРАЦИЯ 

Система за автоматична калибрация 
Система за напълно автоматично калибриране, в рамките на 25 секунди, на ъгловите и 
дължинни параметри, без нужда от специална процедура и калибрационни марки 

Ъглова калибрация 
Проверка и калибрация на колимачната и индексна грешка 

Калибрация на обхвата Проверка и калибрация на далекомера 

Интелигентна калибрация 
Постоянен мониторинг на температурта на околната среда, осветеността, вибрациите, 
температурата на инструмента и вертикалната скорост за оптимална работа 

TRIMBLE REGISTRATION ASSIST 

Инерциална навигационна система ИНС проследява позицията, ориентацията и движението на инструмента 

Авто-Регистрация Автоматично ориентиране на скановете и съединяване с последния или друг предварително 
избран скан 

Ръчна регистрация Ръчно съединяване на скановете или разделяне на отделни облаци от точки 

Визуална проверка Динамични 2D и 3D визуализации за контрол на изпълнението 

Филтриране Автоматично филтриране при регистриране 

Доклад от регистрацията Доклад за средната грешка за проекта и конкретната станция, застъпването и съответността на 
получените резултати 

ФИЗИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

ТЕГЛО И РАЗМЕРИ 

Инструмент (с поставена батерия) 5.8 kg (12.78 lbs) 

Батерия 0.35 kg 

Размери 178 mm (W) x 353 mm (H) x 170 mm (D) 

ЗАХРАНВАНЕ 

Тип батерия Акумулаторна литиево -йонна батерия  11.1V, 6.5Ah  (стандартна за оптичните инструменти на Trimble) 

Време за работа с една батерия Типично 4 часа 

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ  

Работен температурен диапазон –20 °C to 50 °C (–4 °F to 122 °F) 

Съхранение –40 °C to 70 °C (–40 °F to 158 °F ) 

Защитеност IP55 (водо и прахо устойчивост) 

ДРУГИ 

Управление 
През Trimble T10 tablet или друг лаптоп/таблет с ОС  Windows® 10, дистанционно чрез WLAN 
или чрез USB кабел 

„Push“ бутон Стартиране на сканиране, чрез един бутон  

Комуникации /  Трансфер на данни WLAN 802.11 A/B/G/N/AC и/или  USB кабел 

Запис на данни Стандартна SD карта (32GB SDHC включена в комплекта) 

 
Аксесоари 

• Текстилен транспортен куфар с компактни размери 
• Олекотен сгъваем статив от въглеродни влакна  
• Бърз заключващ механизъм за X7  

Гаранция 2 години стандартна гаранция 

 



    
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Trimble X7 3D СКАНИРАЩА ЛАЗЕРНА СИСТЕМА 
 
 
 

TRIMBLE PERSPECTIVE СОФТУЕР 

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Операционна система Microsoft® Windows® 10 

Процесор Intel® 6-то поколение Core™ i7 2.5 GHz процесор или по-добър 

Оперативна памет 8GB или повече 

Видео карта Intel HD Graphics 520 или по-добра 

  Твърд диск Минимум 256 GB Solid State Drive (SSD), (препоръчително 512GB или повече) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Управление на скенера Дистанционно или чрез кабел 

Trimble Registration Assist Автоматична и ръчна регистрация на облаците от точки, филтриране и доклади за изпълнение. 

Визуализация на данните 2D и 3D визуализации, визуализация по „станции“  

Документиране в полеви условия Въвеждане на бележки към станция, общи бележки, добавяне на снимки и измервания 

Авто синхронизация Автоматично синхронизиране на данни получени, чрез стартиране на скенера от “Push” бутона 

Надеждно съхранение на данни Запис на данните от сканиране на SD карта и в паметта на таблета 

Интегрираност на данните 
Експорт на данни във формат за Trimble офис софтуери и към софтуери на трети производители:            TDX, TZF, 
E57, PTX, RCP, LAS, POD 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 Спецификация спряно 1 sigma. 

2 При 80% албедо. Албедо  @ 1550 nm. 

3 На матова повърхност с нормален ъгъл на падане. 

4 Продължителността се закръгля до най-близката по-голяма минута и включва автоматично калибриране. 

5 При хоризонтиран инструмент в диапазона ± 5. 

 
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. 

 

 
СЕВЕРНА АМЕРИКА 

Trimble Inc. 

10368 Westmoor Dr 

Westminster CO 80021 

USA 

 
ЕВРОПА 

Trimble Germany GmbH 

Am Prime Parc 11 

65479 Raunheim 

GERMANY 

 
АЗИЯ-ОКЕАНИЯ 

Trimble Navigation 

Singapore PTE Limited 

3 HarbourFront Place 

#13-02 HarbourFront Tower Two 

Singapore 099254 

SINGAPORE 

 
 

© 2019, Trimble Inc. Всички права запазени. Trimble, и логото Globe & Triangle са търговски марки на Trimble Inc., регистрирани в САЩ и в други държави. VISION е търговска марка на Trimble Inc. Microsoft, и 
Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САШ и/или други държави. Всички останали търговски марки са притежание на техните собственици. PN 022516-364B (11/19) 

 

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS www.trimble.com 

 

 

 

 

 

 

 

Contact your local Trimble Authorized Distribution Partner for more information 

http://www.trimble.com/

