GUIA COMPARATIVO

Digitalização Trimble

SCANNERS A LASER 3D

INSTRUMENTOS

X7

TX6

TX8

SX12

SOFTWARE

Trimble Perspective

Trimble RealWorks

Trimble Business Center

Diversos setores dependem da digitalização a laser 3D para concluir de modo eficaz
projetos com rapidez e precisão.
Cada projeto requer as ferramentas certas — não importa se você vai entregar um levantamento
topográfico, digitalizar dados de condições como construído, realizar análises abrangentes de dados
ou criar um modelo de renovação com base em uma estrutura existente. A Trimble® desenvolveu
soluções de digitalização 3D nas quais você pode confiar para resolver esses desafios e capturar,
analisar, modelar e produzir rapidamente resultados precisos.
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GUIA COMPARATIVO

Digitalização Trimble
SCANNERS A LASER 3D

Para ajudar a decidir qual é a solução de digitalização 3D ideal para você, consulte a tabela abaixo para comparar as
características de X7, TX6, TX8 e SX12.

TX6

X7

SX12

TX8

Comparação
Alcance

80 m

120 m

340 m

600 m

Exatidão de pontos
3D a 20 m

3,5 mm

3 mm

3 mm

2 mm

Exatidão de
nivelamento

3 pol.

1 pol.

1 pol.

0,5 pol.

Duração típica da
digitalização

4 min

3 min

2 min

6 min

3 x 10 MP

10 MP

10 MP

3 x 8,1 MP

1 minuto para domo total

1 minuto para domo total

1 minuto para domo total

2,5 minuto para domo total

Peso
(com bateria)

5,8 kg

11,2 kg

11,2 kg

7,8 kg

Calibração

Calibração automática

Serviço anual

Serviço anual

Serviço bianual de
calibração manual
em campo

Fluxo de trabalho
típico

Registro em
campo completo

Registro baseado em meta
ou baseado em nuvem

Registro baseado em meta
ou baseado em nuvem

Levantamento

Imagem

Software de campo

Trimble Perspective

Controle remoto integrado

Controle remoto integrado

Trimble Access

Garantia-padrão

2 anos

1 ano

1 ano

2 anos

* Consulte a planilha de dados e as perguntas frequentes para obter detalhes completos e limitações.

Trimble Perspective

Trimble RealWorks

Software para uso em campo e escritório
Trimble X7.

Software de digitalização-modelo da Trimble.
►

Digitalização e processamento de imagens

Trimble Business Center
O software de levantamento líder do setor.
►

Software de levantamento do campo
à entrega

►

Controle de scanner

►

Registro automático em campo

Ferramentas de registro automático

►

►

►

Seções de estrada/corredores

Visualização dinâmica em 2D e 3D

Modelos 2D CAD/3D

►

Volumetria e terraplanagens

►

Rótulos, anotações e medições

Inspeção/classificação

►

Desenho/classificação da digitalização

►

Refinamento de registros e relatórios

Animações em 3D

►
►

Código da característica

►
►

Para saber mais, visite: geospatial.trimble.com/3DScanning
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