
TACHIMETR TRIMBLE SPS720 ARKUSZ

Z DANYMI 

CECHY PODST   AWOWE

TECHNOLOGIA ACTIVE 
TARGET TRACKING
Technologia Active Target 
Tracking namierza i œledzi lustra 
na potrzeby tyczenia, pomiarów, 
kontroli nachylenia i 
monitorowania. Aktywne cele 
zapewniaj¹ zwiêkszon¹ 
wydajnoœæ œledzenia i gwarantuj¹ 
namierzenie w³aœciwego celu, 
nawet w warunkach du¿ego 
zapylenia na placach budowy.

TACHIMERT TRIMBLE SPS720 
Tachimetr Trimble SPS720 
zapewnia wiele sposobów 
pomiaru jednym 
urz¹dzeniem. Nowatorskie 
rozwi¹zania: Servo 
(serwomechanizmy), Autolock 
(automatyczne œledzenie
celu), Robotic (robotyczny pomiar 
jednoosobowy), Reflectorless 
(pomiar bezlustrowy o krótkim 
zasiêgu) zapewniaj¹ mo¿liwoœæ 
prowadzenia tradycyjnych 
pomiarów, pomiarów 
bezlustrowych oraz tyczenia – 
wszystko to za pomoc¹ jednego 
urz¹dzenia.

DOK£ADNOŒÆ POMIARU
SPS720 zapewnia dwu 
sekundow¹ pionow¹ i trzy 
sekundow¹ poziom¹ dok³adnoœæ 
k¹tow¹, aby sprostaæ 
wymaganiom wszystkich 
pomiarów

PODSTAWOWE CECHY 
SPS720
- wbudowany pionownik optyczny
- opcja pomiaru w trybie 
robotycznym o zasiêgu do 500m
- funkcja Autolock (automatyczne 
œledzenie celu)
- dwa wyœwietlacze u³atwiaj¹ce 
rozstawienie i nawi¹zanie 
instrumentu
- nowoczesne serwomotory o 
prêdkoœci obrotu 86 stopni na 
sekundê
- aktualizacja pozycji z 
czêstotliwoœci¹ 2.5Hz 
- mo¿liwoœæ pomiaru 
bezlustrowego o krótkim zasiêgu
- ni¿sza cena (w porównaniu z 
tachimetrami z serii SPSx30)

WSPÓ£PRACA Z 
KONTROLERAMI
Tachimetr SPS720 pracuje z 
kontrolerem TSC2, nowym 
kontrolerem TSC3 lub z tabletem 
Trimble (opcjonalnie tak¿e z 
kontrolerem TCU z uchwytem 
robotycznym) oraz z 
oprogramowaniem Trimble 
SCS900 Site Controller.

§Uniwersalny tachimetr Trimble 
SPS720: doskona³y tachimetr 
robotyczny w przystêpnej cenie

§ Servo (servomotory), Autolock
(automatyczne œledzenie celu), 
Robotic (robotyczny pomiar 
jednoosobowy) 

§Pomiar k¹tów z dok³adnoœci¹
3” w poziomie i 2” w pionie
oraz pomiar odleg³oœci z 
dok³adnoœci¹ ± 2mm + 2ppm

§Praca w trybie robotycznym
w zasiêgu do 500m. 

§Pomiar w trybie bezlustrowym
o krótkim zasiêgu, co pozwala na
³atwy i szybki pomiar w miejscach 
niedostêpnych lub niebezpiecznych

§Idealne rozwi¹zanie do pomiarów 
tradycyjnych, tyczenia a tak¿e prac 
na mniejszych budowach
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

�ród³o œwiat³a  Dioda laserowa 660nm, laser klasy 1w trybie pomiaru na lustro       
 Laser klasy 3R w trybie bezlustrowym
WskaŸnik laserowy                       Laser klasy 3R

Pomiar k¹ta
Dok³adnoœæ horyzontalna (Odchylenie standardowe bazuj¹ce na DIN 18723) 3" (1.0 mgon)
Dok³adnoœæ wertykalna (Odchylenie standardowe bazuj¹ce na DIN 18723) 2" (0.6 mgon)

Odczyt k¹ta (Najmniejsza wartoœæ)
Standard 1" (0.3 mgon)
Pomiar ci¹g³y (Tracking) 2" (0.6 mgon)

Automatyczny kompensator Kompensator dwuosiowy +/- 5.4' (+/- 100 mgon)

Dok³adnoœæ Pomiaru Odleg³oœci (Odchylenie Standardowe),
z Pryzmatem
Standard (zgodnie z ISO17123-4) ±(2 mm + 2 ppm) ±(0.0065 ft + 2 ppm)
Standard (zgodnie z ISO17123-4) ±(1.5 mm + 2 ppm) ±(0.0049 ft + 2 ppm)
Œledzenie ±(2 mm + 2 ppm) ±(0.0065 ft + 2 ppm)

Pomiar Dynamiczny (Odchylenie Standardowe)
Zsynchronizowany pomiar k¹ta i odleg³oœci Nie
Zmaksymalizowana czêstoœæ aktualizacji pozycji 2.5Hz

Bezlustrowo
Standard ±(3 mm + 2 ppm) ±(0.01 ft + 2 ppm)
Pomiar ci¹g³y (Tracking) ±(10 mm + 2 ppm) ±(0.032 ft + 2 ppm)

Zasiêg (w dobrych warunkach pogodowych), z Pryzmatem
1 pryzmat 2,500 m 
3 pryzmaty 5,000 m (16,404 stóp) max. zasiêg
Minimalna odleg³oœæ pomiaru 0.2 m (0.65 ft)

Zasiêg (w dobrych warunkach pogodowych), Bezlustrowo
Szara karta Kodak (18% odbicia) >300 m (984 stóp)
Szara karta Kodak (90% odbicia) >800 m (2625 stóp)

Zasiêg (w trudnych warunkach pogodowych), Bezlustrowo
Szara karta Kodak (18% odbicia) >150 m (492 stóp)
Szara karta Kodak (90% odbicia) >200 m (656 stóp)

Poziomowanie
Libella w spodarce 8'/2 mm (8'/0.007 stóp)
Elektroniczna libella 2-osiowa na ekranie LCD 0.3" (0.1 mgon)
Servo system Technologia napêdu magnetycznego
Prêdkoœæ obrotu 86 stopni/sek. (95,56 gon/sec)
Szybkoœæ pozycjonowania - Zmiana po³o¿enia lunety 3.2 sek.
Zaciski i ruch leniwy 1.5m (4.9 stóp)

Zasilanie
Bateria wewnêtrzna Litowo-jonowa bateria 11,1V; 4,4 Ah

Czas pracy
Jedna bateria wewnêtrzna ok. 6 godzin
Trzy baterie wewnêtrzne w adapterze ok. 18 godzin
Uchwyt robotyczny z jedn¹ bateri¹ wewnêtrzn¹ ok.. 12 godzin

Zasiêg
Robotyczny 300 - 500 m (984 - 1,640 stóp)
Autolock 300 - 500 m (984 - 1,640 stóp)
Automatyczny pomiar do lustra Trimble MT1000 500 m (1,640 stóp)
Najkrótsza odleg³oœæ wyszukiwania  0.2 m (.65 stóp)
Dok³adnoœæ celowania na dystansie 200 m. (656 ft) (Odchylenie standardowe) <2 mm (0.007 stóp)
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