Leica ScanStation C10
Uniwersalny skaner
do wszystkich zastosowañ
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 Wszystkie najwa¿niejsze komponenty wbudowano w jeden przenoœny instrument
pomiarowy: pe³ne pole widzenia, du¿a szybkoœæ, dok³adnoœæ i zasiêg skanowania;
kontroler graficzny, wydajny aparat/kamera; wbudowana pamiêæ, bateria i kompensator.
 Wszechstronnoœæ zastosowañ w miejscach, gdzie skanowanie jest op³acalne.
 Najbardziej wszechstronne oprogramowanie, wiele akcesoriów dla skanera i wsparcie
dla klienta.
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¯adna firma nie wyposa¿y³a skanera laserowego w wiêkszy zakres funkcji.
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 Kompaktowa budowa, skanowanie pe³nej sfery nad skanerem,
dok³adnoœæ, doskona³y zasiêg
 Zale¿nie od miejsca skanowania, u¿yj tarcz, metody wciêcia wstecz,
ci¹gu poligonowego oraz dowolnego lokalnego uk³adu wspó³rzêdnych.
 Zwiêkszona szybkoœæ skanowania sprawia, ¿e skaner
jest tañszy w u¿yciu: we wnêtrzach i na zewn¹trz
 Sterowanie przez komputer lub z pomoc¹ wbudowanego panelu
 Mo¿liwoœæ monta¿u anteny GPS i pryzmatu
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 Do 10x szybsze skanowanie pe³nej sfery nad skanerem; teraz to tylko minuty
 Wielokrotnie szybsze skanowanie wybranego obszaru
 Szybciej przenoœ i ustawiaj skaner na stanowisku
 Szybciej i ³atwiej lokalizuj tarcze
 £atwiejsza orientacja skanów
 £atwa kontrola wyników skanowania w terenie
 Zmniejszenie nak³adu pracy w terenie o 90% w porównaniu do tradycyjnych metod
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 Zmniejszone koszty utrzymania
 Platforma zaprojektowana do stopniowej rozbudowy
 £atwy do opanowania interfejs
 Brak kabli, zredukowane koszty akcesoriów
 Mniejsza iloœæ rewizyt w terenie
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Pod³¹cz uchwyt z anten¹ GPS
SmartAntenna lub pryzmat,
pracuj bez uchwytu, aby bez
przeszkód skanowaæ przestrzeñ
nad skanerem

Smart X-Mirror™
Lustro automatycznie rotuje
podczas skanowania 360°
i skanowania sfery nad
instrumentem
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Leica ScanStation C10 korzysta ze standardowych procedur
przep³ywu danych dziêki interfejsowi przypominaj¹cemu
tachimetr. Obs³uga skanera jest ³atwa do opanowania.
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Redukuje czas pracy w terenie,
zapewnia doskona³y zasiêg
i geodezyjn¹ dok³adnoœæ
pomiaru ka¿dego punktu
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Szybki i dok³adny wybór obszaru
i tarcz, które maj¹ zostaæ
zeskanowane
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Wygodna kontrola i ocena
dok³adnoœci w terenie,
mo¿liwoœæ przegl¹dania skanów
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Oprogramowanie skanera umo¿liwia
szybkie i efektywne zarz¹dzanie jego
prac¹ oraz monitoring danych i ich
kontrolê
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Unikasz pod³¹czania komputera
do skanera; ³atwy transfer
danych przez USB lub Ethernet
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Pozwala na a prowadzenie
poligonizacji i lepsz¹ rejestracje
skanów
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Wysokiej rozdzielczoœci aparat
cyfrowy umo¿liwiaj¹cy nak³adanie
realistycznych obrazów na chmury
punktów
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Zapewnia lepsze dopasowanie
skanów
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Pod³¹czana w czasie pracy
standardowa bateria
tachimetru
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LVSRGDUND
Standardowe procedury
sprawiaj¹, ¿e C10 jest ³atwy
w u¿yciu

Leica ScanStation C10
-HGHQVNDQHUGRZV]\VWNLFK]DVWRVRZD¸

/HLFD*HRV\VWHPV
'RVWDZFDNRPSOHWQ\FKV\VWHPºZ

=DSHZQLDZV]\VWNLHNRU]\ÜFL
Sz\QFH]HVNDQRZDQLDSRGF]DV
SRPLDUºZWRSRJUDILF]Q\FK
LLQZHQWDU\]DFML

)LUP\NWºUHZNUDF]DMGRÜZLDWDVNDQRZDQLD
ODVHURZHJRSRWU]HEXMF]HJRÜZL±FHMQL
W\ONRVSU]±WX3RWU]HEXMRSURJUDPRZDQLH
V]NROHQLDLZVSDUFLHDF]DVHPQDZHWLQQ\
W\SVNDQHUD

.RU]\ÜFL
 Ni¿sze koszty
 Szybszy
 Bardziej dok³adny
 Bezpieczniejszy
 Bardziej przyjazny
 Bardziej intuicyjny

 Analizy powypadkowe

 Pomiary tuneli
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 Dok³adny pomiar objêtoœci

=DVWRVRZDQLD
 Projektowanie i in¿ynieria
 Budownictwo i monta¿
 Zarz¹dzanie aktywami
 Kryminalistyka i planowanie bezpieczeñstwa
 Marketing
 Badania i edukacja

 Deformacje

 Energetyka

 Pomiar fasad

 Kolej

 Skanowanie zabytków

 Wydajne pomiary topograficzne

 Pomiary inwentaryzacyjne

 In¿ynieria l¹dowa i wodna
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Ten kompletny pakiet oprogramowania zosta³
wyposa¿ony w wydajne i samodzielne modu³y
do obs³ugi skanowania, rejestracji skanów
oraz wpasowywania w uk³ady wspó³rzêdnych,
przegl¹dania, modelowania i zarz¹dzania danymi,
kontroli jakoœci oraz tworzenia raportów.

To pakiet umo¿liwiaj¹cy bezpoœrednie
opracowywanie chmur punktów w aplikacjach
typu CAD przeznaczonych dla in¿ynierii l¹dowej,
geodezji, architektury i projektowania.

Leica Geosystems oferuje specjalistyczne oprogramowanie do skanowania, które zaspokoi wszystkie potrzeby
u¿ytkowników. Posiadamy darmowe oprogramowanie
sieciowe do prowadzenia pomiarów i przegl¹dania
danych (Leica TruView); oprogramowanie dla
kryminalistyki, prac w kopalniach i triangulizacji 3D.
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Szkolenia mog¹ byæ prowadzone
w terenie, fabrykach i salach
wyk³adowych, dziêki naszym
doœwiadczonym in¿ynierom mo¿esz
byæ pewny, ¿e z Leica Geosystems
odniesiesz sukces.

U¿ytkownicy skanerów Leica
organizuj¹ spotkania lokalne a tak¿e
o zasiêgu œwiatowym, gdzie
personel Leica i doœwiadczeni
u¿ytkownicy dziel¹ siê najnowszymi
spostrze¿eniami.

Ponadto, Leica Geosystems wspiera
œrodowisko u¿ytkowników skanerów
laserowych, którzy pomagaj¹ sobie
nawzajem – wymieniaj¹ pomys³y
i doœwiadczenia.

 Dok³adne odstêpy miedzy elementami

 Symulacje cyfrowe
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 Budownictwo

$NW\ZQHZVSDUFLHNOLHQWD
Praca z najlepiej utrzymanym
sprzêtem i najnowszym oprogramowaniem zapewni Twojej firmie
najlepsze wyniki. Dlatego w³aœnie
Leica Geosystems oferuje Pakiety
Opieki Technicznej (CCP).
Miej pewnoœæ, ¿e Twój
instrument bêdzie zawsze
w doskona³ej kondycji.

Projektujesz modyfikacje skomplikowanego systemu rur w rafinerii,
prowadzisz pomiary w terenie lub opracowujesz dokumentacjê
zabytkowego budynku – potrzebujesz wiarygodnych pomiarów.
Skanery laserowe i oprogramowanie od Leica Geosystems zapewni¹
Ci dok³adne dane o opracowywanym obiekcie. Jeœli Twoje dane
pomiarowe maj¹ byæ prawid³owe, polegaj na Leica Geosystems.
Leica Geosystems jest znana ze swojej pionierskiej technologii skaningu
laserowego, wiarygodnoœci pomiarów i ca³oœciowych rozwi¹zañ:
oferujemy wszechstronne, dok³adne skanery laserowe, oprogramowanie
do obróbki chmur punktów, szeroki zakres akcesoriów, szkoleñ i wsparcia.
Dok³adnoœæ, jakoœæ i serwis od Leica Geosystems.
:KHQLWKDVWREHULJKW

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie s¹ wi¹¿¹ce. Wszystkie prawa zastrze¿one. Drukowano w Polsce Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2009.
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Poproœ lokalnego dealera Leica
Geosystems o wiêcej informacji
o programie TQM.
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Laser klasy 2 zgodnie
z dyrektyw¹ IEC 60825-1
oraz EN 60825-1
6NDQHU
Laser klasy 3R zgodnie
z dyrektyw¹ IEC 60825-1
oraz EN 60825-1

/HLFD*HRV\VWHPV6S]RR
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Tel.: +48 22 260 50 00
Fax: +48 22 260 50 10
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Leica ScanStation C10 /HLFD+'6
Dane techniczne
Ultra szybki skaner
i specyfikacje
laserowy
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Skaner kopalniany
du¿ego zasiêgu
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Informacje
o oprogramowaniu
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Informacje
o oprogramowaniu

