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MINDEN AZ EGYBEN

Mostantól minden más lesz
www.3dgeo.hu/sx10

1 műszer. Végtelen lehetőségek.

Nagy sűrűségű lézerszkennelés 26.600 pont/mp sebeséggel.

360° x 300° látómező kimagasló precizitással a teljes hatótávon.

600m–es szken hatótáv | 100m–en csupán 14mm-es mérőjel.

Teljes kupolás szken 12 perc alatt 10m–en 1cm–es felbontással.

Ismert munkafolyamatok: az intuitív Trimble Access™ szoftverrel.

Gyors végeredmény: feladatorientált Trimble Business Center.



Trimble SX10 Mérőállomás & Lézerszkenner
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Trimble SX10 Mérőállomás & Lézerszkenner

▪ Innovatív
– Valódi egyesítése a nagy sebességű 3D szkennelésnek, a 

fejlett képalkotásnak és a nagy pontosságú 
mérőállomásos felmérésnek.

▪ A megszokott módon
– Teljesen integrálva a hagyományos felmérési 

munkafolyamatokba: TEREPEN és IRODÁBAN egyaránt! 
Csak kapd fel és irány a terep!

▪ Sokoldalú
– Ne az aktuális feladatra kelljen választani eszközt! 

Legyen egy mindenre alkalmas műszer, ami egyben új 
lehetőségeket nyit meg!

ÉS VÉGÜL EGY MARADT!



Innovációk, amik megreformálják a felmérést

▪ Lightning 3DM technológia

▪ Trimble VISION™ képalkotás

▪ Terepi és irodai munka-
folyamatokba való teljes 
integráció

▪ Erőteljes szoftveres eszközök



Megszokott irányítás és munkafolyamatok

▪ Felmérés ahogy eddig volt

▪ Szkennelés specialisták nélkül 

▪ Intuitív Trimble Access terepi 
szoftver

▪ Minden adat EGYBEN, AZONNAL 
a Trimble Business Center-ben



Hihetetlen sokoldalúság

▪ Maximális műszer 
kihasználtság

▪ Alacsony üzemeltetési költség

▪ Új lehetőségeket nyit meg

▪ Egy beruházás, végtelen 
számú alkalmazás



Szkennelés
– Sávszkennelési technológia
– 26.600 pont / mp
– Pontsűrűség

▪ 6.25mm-től 50mm-ig @ 
50m

– Hatótáv = 600m
– Precizitás

▪ 1.5mm @ 50m
▪ 1.5mm @ 120m

VISION
– 5 integrált, KALIBRÁLT kamera
– Átmézeti és Fő kamerák
– Koaxiális kamera a távcsőben
– Kamera videóképpel a vetítőben
– Kamera prizmakövetéshez

Szögmérés
– 1” pontosság

Távmérés
– Prizmára

▪ 1mm +1.5ppm
– Felületre (DR mód)

▪ 2mm + 1.5ppm

Mérőjel
– 8mm @ 50m
– 14mm @ 100m 

Hatótáv
– Prizmára = 5,500m
– Felületre = 800m
– Követés = 300m-800m

Kommunikáció
– WiFi
– 2.4GHz nagy hatótávú

For More information see the Trimble SX10 Datasheet available at www.trimble.com/Survey/SX10

Főbb műszaki adatok



Rendszer átnézet



Trimble SX10 technológiák
▪ A Trimble Lightning 3DM kompromisszumok 

nélkül, nagy sebességet, precizitást és 
hatótávolságot biztosít.

▪ Trimble VISION képalkotó rendszer az 
irányításhoz és dokumentációhoz.

▪ A fejlett Autolock követés mindig a megfelelő 
prizmán marad.

▪ A Trimble meghatározó és bizonyított 
technológiáit is használja, mint a MagDrive, 
SurePoint és Integrált Felmérés.



Trimble SX10 technológiák
▪ Trimble Access és Tablet PC

Valóban egyszerű kezelést és 
megszokott munkafolyamatot 
nyújt.

▪ Erőteljes és feladatorientált új 
irodai feldolgozó szoftver modul:
Trimble Business Center Scanning

▪ Trimble RealWorks a profi 3D 
szakemberek számára.



Trimble Lightning 3DM technológia
▪ Nagy pontosságú felmérés

– A legkisebb EDM mérőjel a piacon
– Teljes értékű pizma és prizmanélküli (DR) 

képességek

▪ Valóban nagy sebességű és 
hatótávolságú szkennelés
– 3D szkenning hardver a távcsőben
– Teljes panoráma 12 perc vagy kevesebb
– Automatikus álláspontillesztés

▪ Teljes integráció a tovább fejlesztett 
VISION képalkotással.



▪ Teljes kupolás szken csak 12 perc (2.5 
perc a képekhez)

– 26,600 pont/mp, 600m hatótáv

▪ Kijelölési lehetőségek
– Négyszög, poligon, (teljes) vízszintes sáv, 

teljes panoráma
– Fókusz a mérendő objektumon.

▪ Mérd azt amire szükséged van
– Nyerj időt - Hz sáv csak ~7 perc (az eget 

amúgy is felesleges szkennelni…)
– Nincs felesleges adatgenerálás
– Variálható felbontások (más-más 

objektum különböző részletességet kíván)

Mérj mindent vagy csak amire szükséged van



▪ Forgó tükörrendszer
▪ Vízszintes sávokat vesz fel egymás 

mellé, ahogy folyamatosan forog

Trimble Lightning 3DM sávszkennelés



▪ Bosszantó részletek 
maradnak ki a szken
állományból az 
árnyékok miatt (pl. 
elhaladó autó)?

▪ Mérés több rétegben: 
többször méri meg a 
területet a sűrűbb 
eredmény érdekében:

– Épületek
– Utak

Sávszkennelés & több rétegben szkennelés



▪ A Trimble VISION újabb generációja
– Teljesen integrált és kalibrált kamera rendszer

– Teljes vezérlés, dokumentáció és mérési képességek.

Fejlett Trimble VISION képalkotás



Átnézeti kamera 
akár 57.5° FOV*

Fő kamera

Teleszkóp kamera
akár 0.65° FOV*

* = vízszintes látómező

Minden helyzetet lefedve a kalibrált kamerákkal



Tele kamera
nagyítási szintek: 5-8

Fő kamera nagyítási 
szintek: 3 & 4

Átnézeti kamera 
szintek: 1 & 2

Sokszögelési 
példa: 200m-re 
lévő prizma 
irányzása.

Minden helyzetet lefedve a kalibrált kamerákkal



Példa: Teleszkóp kamera @ 340m 



Trimble S7 optika (30x) SX10 – teleszkóp kamera (6-os szint a 8-ból)

Példa: Teleszkóp kamera @ 340m 



A részletesség  nyilván eltérő

Tele kamera képe Fő kamera képe Átnézeti kamera képe

Példa: kép részletesség



▪ Videó és hagyományos 
optikai egyben egy 
speciális megoldással

▪ Távoli ellenőrzés vagy nem 
hozzáférhető helyen nagy 
segítség

▪ Dokumentáció ami 
további minőségbiztosítási 
faktort hoz

SX10 kamera a vetítőben



▪ A fejlett kamera alapú technológia új 
szintet hoz az intelligens 
prizmakövetésben

▪ A legnehezz körülmények közt is 
biztosan a megfelelő prizmán marad

▪ Egymáshoz közel eső prizmák 
megkülönböztetése

▪ Rengeteg potenciál a jövőbeli további 
fejlesztésekre

Fejlett Autolock követés



A szkennelős csapat
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GNSS akció

▪ GPS & GLONASS & GALILEO & …

▪ PPP Centerpoint RTX képes

▪ 30 év tapasztala: hihetetlen jó 
teljesítmény a terepen

▪ Fantasztikus kijelző és okostelefonos 
kezelés

▪ Trimble Access szoftver, amit sokak 
etalonnak tartanak

▪ Lokalizáltan: VITEL, JKV, HU nyelv
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