
TRANSFORMANDO O MODO COMO O MUNDO TRABALHA

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Este Guia de início rápido aplica-se à estação total de topografia Trimble® SX12. 
Este instrumento destina-se a ser utilizado para medições de levantamento 
topográfico e digitalização.

Trimble SX12
ESTAÇÃO TOTAL DE ESCANAMENTO



DENTRO DA CAIXA

1 SX12 Estação total de 
Escanamento de topografia 
SX12 

8 Certificado de ensaio teste do 
instrumento e  
Declaração de conformidade

2 Base nivelante

3 Chave Allen 9 Guia de início rápido (este 
documento)

4 Caixa do instrumento com 
alças de transporte

10 Documento de informações 
regulamentares

5 Chaves da caixa do 
instrumento

11 Cartão de ativação da garantia

6 Capa  para a chuva 12 Cartão de garantia extendida

7 Panos de limpeza 13 Cabo 2,5 m/8,2 pés Hirose 6P-
PC para USB 2.0

Nota – A bateria de iões de lítio não é fornecida com a estação total de 
Escanamento   Trimble® SX12 e deve ser encomendada em  por separado.
Nota – Para obter informações em relação aos acessórios do instrumento, 
consulte https://geospatial.trimble.com/Optical-Accessories
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FUNCIONALIDADES

Antena de 
Rádio de longo 
alcance (LRR)/
WiFi

Marca da altura 
real

Botão Ligar/
Desligar e 
indicador de 
estado

Marca de altura 
inferior

Pega de transporte

Ótima para câmara 
panorâmica

Ótica para medição 
de distância, 
rastreador, câmara 
telecomandada e 
apontador laser 
opcional
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Ótica para câmara principal

Luz de iluminação alvo



FUNCIONALIDADES
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Mira geral

Compartimento da 
bateria

Mira geral

Câmara de prumo

Etiqueta de aviso 
de laser

Conetor de comunicação (COM)

Conetor de alimentação (12V)



ESPECIFICAÇÕES
Potência nominal

Entrada de potência 12 V CC, 40 W

Especificações ambientais

Classificação IP: Proteção contra o pó / 
Proteção contra água de descarga do bico.

IP 55

Intervalo de temperatura de funcionamento De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a 
+122 °F)

Humidade 100%, com condensação

Dimensões da estação total de topografia SX12:  
Largura 285 mm, altura 339 mm. Profundidade 208 mm.

Condições ambientais:
• Utilização exterior e interior

• Altitude de até 5000 m

• Categoria de sobretensão II

• Grau de poluição II
Para obter mais especificações técnicas, consulte a folha de dados da estação 
total de topografia SX12 disponível em www.trimble.com.

ALIMENTAÇÃO EXTERNA
A Trimble fornece uma alimentação externa que pode ser ligada ao conector 12 
VCC no instrumento.

Nota – Utilize apenas a fonte de alimentação aprovada pela Trimble com a 
estação total de topografia SX12.

Classificações: Entrada 100-240 VCA, 47-63 Hz, máx 1,6 A, Saída 12 VCC, mín. 4,75 
A.

A fonte de alimentação externa só deve ser ligada a uma tomada com ligação à 
terra, de proteção.

Para desligar a estação total de topografia SX12, remova a ficha principal.

Utilize apenas o conjunto de cabos Trimble PN: 51695 ou um conjunto de cabos 
equivalente.

Conjunto de cabos com ficha IEC320-C13 a IEC320-C14 Classificação: 250 VCA, 
10 A.

C ATENÇÃO – A fonte de alimentação opcional para a estação total de topografia 
SX12 destina-se apenas a utilização só interior, não devendo ser exposta a 
humidade ou líquidos e estando aprovada para utilização a uma altitude até 
2000 metros.
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BATERIA

C AVISO – Antes de carregar ou utilizar a bateria da estação total de topografia 
SX12, é importante ler e compreender as respetivas informações de segurança 
e ambientais. As informações de segurança e ambientais da bateria estão 
disponíveis no documento Informações regulamentares da Estação total de 
topografia Trimble SX12.

A Trimble recomenda que apenas utilize baterias 
com o Trimble PN: 99511-30.

Nota – A bateria de iões de lítio não é fornecida 
com a estação total de topografia SX12 e deve ser 
encomendada em separado.

Nota – Utilize apenas baterias aprovadas pela 
Trimble.

Nota – O desempenho da bateria será inferior em temperaturas abaixo dos 0 °C 
(32 °F). O desempenho de uma bateria fria pode não ser suficiente para iniciar 
o instrumento. Para um melhor desempenho da bateria, mantenha a bateria a 
uma temperatura o mais próxima possível de 20 °C (68 °F) antes de a utilizar no 
instrumento.

A bateria da estação total de topografia SX12 possui LED de indicação do estado 
de carga da bateria. Prima o botão na bateria para verificar o estado da carga da 
mesma.

Carregar a bateria
Quando a bateria de iões de lítio recarregável é fornecida, esta encontra-se 
parcialmente carregada. Antes de utilizar a bateria pela primeira vez, carregue-a 
completamente. Utilize apenas o carregador de bateria Trimble (não vem incluído) 
aprovado pela Trimble. 
Consulte o guia do utilizador da estação total de topografia Trimble SX12 e o guia 
do utilizador do carregador da bateria para 
obter mais informações.

Ligar a bateria interna
1. Prima o bloqueio do compartimento da 

bateria para o desbloquear.

2. Abra o compartimento da bateria.

3. Introduza a bateria no respetivo 
compartimento.

4. Feche o compartimento da bateria.

Estado de carga da 
bateria

Botão



LIGAR/DESLIGAR O INSTRUMENTO

C ATENÇÃO – Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada 
pela Trimble, a proteção fornecida pelo equipamento poderá ser prejudicada.

Ligue o instrumento premindo brevemente o botão Ligar/Desligar. Para desligar 
o instrumento prima o botão Ligar/Desligar e mantenha premido até que o LED 
deste botão comece a piscar com uma frequência elevada. O LED da tecla Ligar/
Desligar continua a piscar com uma frequência elevada até o instrumento se 
desligar.

LED do botão Ligar/Desligar
Estado  Status  
do instrumento

LED da tecla 
Ligar/Desligar

Descrição

Desligado Desligado

Sólido, amarelo Ligado Ligado ao controlador e o instrumento 
está no estado EXECUTAR.

Piscar  longo, 
amarelo

A procurar 
controlador 
com LRR

O instrumento está à procura de um 
controlador com LRR (Rádio de longo 
alcance). Mude para Wi-Fi premindo 
brevemente o botão Ligar/Desligar.

Piscar  curto, 
amarelo

A procurar  
Procurando 
controlador 
com WiFi

O instrumento está à procura de um 
controlador com WiFi. Mude para LRR 
premindo brevemente o botão Ligar/
Desligar. 

Piscar de alta 
frequência, 
amarelo

Mudar de 
Status estado

O instrumento está a mudar  mudando de 
estado status .

FUNCIONAMENTO
O instrumento é controlado a partir de um controlador utilizando um software de 
campo como o software Trimble Access™. Ligue o controlador utilizando um cabo 
ou de forma sem fios com LRR (Rádio de longo alcance) ou rádio Wi-Fi.

Estabilidade da configuração
Quando um instrumento é configurado, é 
importante ter em conta o seguinte:
1. Coloque as pernas do tripé bem afastadas para 
aumentar a estabilidade da configuração.
2. Aperte todos os parafusos no tripé e base 
nivelante para evitar interferências.
3. Utilize um tripé e uma base nivelante de alta 
qualidade. A Trimble recomenda a utilização de 
cabeças de tripé feitas de aço.
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Configuração sobre um ponto
O instrumento é equipado com uma câmara de prumo que é utilizada para 
posicionar o instrumento sobre um ponto. A imagem da câmara de prumo é 
exibida no software do controlador.

Medir a altura do instrumento
Existem duas marcas de medição na parte lateral do instrumento. A marca de 
altura real corresponde ao eixo dos munhões do instrumento. A marca de altura 
inferior encontra-se 0,138 m (0,453 pés) abaixo da marca de altura real.

Estabilidade de medição
Tenha em consideração que o instrumento necessita de tempo suficiente para se 
ajustar à temperatura ambiente. A regra geral para medições de elevada - precisão 
é:
• Celsius: diferença de temperatura em graus Celsius (°C) x 2 = tempo 

necessário (em minutos) para o instrumento se ajustar à nova temperatura 
ambiente.

• Farenheit: Diferença de temperatura em graus Farenheit (°F) = tempo 
necessário (em minutos) para o instrumento se ajustar à nova temperatura 
ambiente.

Ligar com rádio de longo alcance
Quando o LRR (Rádio de longo alcance) é utilizado para ligar ao controlador, o LRR 
deve ser configurado no instrumento e no controlador. 

Ligar com WiFI
Quando o WiFi é utilizado para ligar ao controlador, o número de série do 
instrumento aparece como um dispositivo no controlador com o número de série 
como ID. Selecione o dispositivo para ligar ao controlador.

Ligar com cabo
Quando é utilizado um cabo para ligar ao controlador, é automaticamente 
selecionado como a comunicação principal. Se o cabo for desligado, o instrumento 
vai começar a procurar o controlador utilizando LRR ou WiFi.

Nota – Utilize apenas um cabo de comunicação aprovado pela Trimble.

Segurança
Para evitar a utilização não autorizada do instrumento, pode ativar um código PIN.

Calibrações do operador
O operador pode executar as seguintes calibrações do instrumento:

• Colimação de bloqueio automático
• Calibração do compensador
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Modos para a SX12

Modo
de elevada po-
tência

EDM Rastreador

Standby APAGADO APAGADO APAGADO

Reflexo direto* APAGADO ACESO APAGADO

Reflexo direto* ACESO ACESO APAGADO

A digitalizar* APAGADO ACESO APAGADO

Manual prisma* APAGADO ACESO APAGADO

Manual prisma* ACESO ACESO APAGADO

Bloqueio automático 
prisma*

APAGADO ACESO ACESO

*Modo configurado através de software de campo.

Para consultar a assistência Trimble, visite www.trimble.com/support.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO
Tal como todos os instrumentos de precisão, a estação total de topografia SX12 
necessita de cuidados e manutenção. Efetue os passos seguintes para obter os 
melhores resultados do instrumento:
• Não abane violentamente o equipamento e não o trate de forma descuidada.

• Mantenha as lentes e os refletores limpos. Tenha muito cuidado ao limpar o 
instrumento, principalmente ao remover areia ou pó das lentes e dos refletores. 
Nunca utilize panos ásperos ou sujos nem papel rígido. A Trimble recomenda 
utilizar papel antiestático para limpeza de lentes, algodão ou uma escova para 
lentes. 

Nota – Nunca utilize detergentes fortes, como benzina ou diluentes, no 
instrumento ou na caixa do instrumento. 

• Mantenha o instrumento protegido e em posição vertical, de preferência na 
respetiva caixa.

• Não transporte o instrumento enquanto este se encontra montado num tripé. 
Tal pode danificar os parafusos da base nivelante.

• Transporte o instrumento pela alça  pega .
• Quando precisar de medições extremamente precisas, certifique-se de que o 

instrumento está adaptado à temperatura ambiente. As variações significativas 
da temperatura do instrumento podem afetar a precisão.
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GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

ESTAÇÃO TOTAL DE TOPOGRAFIA Trimble SX12

TRANSFORMANDO O MODO COMO O MUNDO TRABALHA

Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster CO  80021  
EUA

www.trimble.com

© 2020, Trimble Inc. Todos os direitos reservados. Trimble e o logótipo 
do globo e do triângulo são marcas comerciais registadas da Trimble 
Inc. registada nos Estados Unidos e noutros países. Access é uma 
marca comercial da Trimble Inc. Todas as outras marcas comerciais são 
propriedade dos respetivos proprietários. 
P/N 57115032-PT-PT, Revisão D, Outubro de 2020.

• Se o instrumento for movido de um local com uma temperatura 
(extremamente) fria para outro com uma temperatura quente, mantenha o 
instrumento fechado na respetiva caixa durante, pelo menos, 15 minutos para 
evitar a condensação interna. Em seguida, abra e deixe a caixa do instrumento 
aberta até que toda a humidade seque.

• Se o instrumento tiver sido utilizado com tempo húmido, leve o instrumento 
para o interior e remova-o da respetiva caixa. Deixe o instrumento secar 
naturalmente. Se se formar condensação nas lentes, permita que a humidade 
evapore naturalmente. Deixe a caixa do instrumento aberta até que a humidade 
tenha secado.

• Transporte sempre o instrumento numa caixa de instrumento trancada. 
Para viagens mais longas, transporte o instrumento na respetiva caixa e no 
contentor de transporte original.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O documento original encontra-se escrito em inglês. Todos os documentos 
noutros idiomas são traduções do documento original em inglês. Para obter mais 
informações e informações noutros idiomas, visite www.trimble.com.

C ATENÇÃO – Para ver informações relativas ao laser e regulamentares, consulte 
o documento de Informações regulamentares fornecido com o produto.

Para consultar a assistência Trimble, visite www.trimble.com/support.




