Leica ScanStation P30/P40
Mert minden részlet számít

A megfelelő választás
Önnek akár egy épülethomlokzat részletes megvalósulási
ábrázolására, akár egy 2D alaprajzra vagy 3D adatokra van szüksége
egy Épület Információs Modellezéshez (BIM), az építészeti és
kivitelezési projektek valós idejű tervezése során nagyon fontos,
hogy az gyorsan és pontos adatokkal történjen. A Leica Geosystems
új ScanStation lézerszkennerei a megfelelő választást jelentik –
mert minden részlet számít!
Kiváló teljesítmény zord körülmények között is
A Leica ScanStation szkennerek a legjobb minőségű 3D adatokat
és HDR képeket szolgáltatják, midezt kivételesen gyors, 1 millió
pont/mp szken sebességgel, akár 270 m hatótávolságig. Ez a
kivételes hatósugár, a szögmérési pontosság (8"), a hihetetlen
alacsony távmérési zajérték és a geodéziai pontosságú
kéttengelyű kompenzátor együttesen képezik az alapját a teljesen
valósághű, nagy részletességű 3D színes pontfelhőknek!

Hogy ne kelljen elhalasztani a munkát
Az új ScanStation lézerszkennerek különlegesen strapabíró
kialakítása lehetővé teszi a problémamentes használatot még a
legzordabb körülmények közt is, mint pl. – 20°C vagy + 50°C
szélsőséges környezeti hőmérsékletek, míg az IP54 besorolás
biztosítja a por- és víz elleni védelmet is.
Teljes megoldás egy kézből
A Leica Geosystems az új ScanStation portfólió részeként egy
komplett szkennelési megoldást kínál, beleértve a hardvert,
szoftvert, szervizt, oktatást és terméktámogatást. A 3D
lézerszkenner adatok feldolgozását az iparág vezető 3D
pontfelhő szoftvercsomagja biztosítja, melynek része az elismert
Leica Cyclone szoftver, a CAD rendszerek alá beépülő Leica
CloudWorx plug-in modulok, és az ingyenes Leica TruView
program.

Leica ScanStation P30/P40
Termékjellemzők
Rendszer pontosság
Egyetlen mérés
pontossága *
Távmérés pontosság
Szögmérési pontosság
3D pozíció pontosság
Jeltárcsa felismerés **
Kéttengelyű kompenzátor

1.2 mm + 10 ppm a teljes hatótávolságon értelmezve
8" vízszintes; 8" magassági
3 mm 50 m-en; 6 mm 100 m-en
2 mm szórás 50 m-en
Folyadék érzékelő valós idejű fedélzeti kompenzációval,
választható be/ki, felbontás 1", dinamikus tartomány
± 5', pontosság 1.5"

Távolságmérési rendszer
Típus

Ultra-nagy sebességű, futási idő mérésének elvén;
tökéletesítve a Hullámforma Digitalizálás (WFD)
technológiával
1550 nm (nem látható) / 658 nm (látható)
1 (megfelelve az IEC 60825:2014 utasításnak)
< 0.23 mrad (FWHM, teljes szög)
≤ 3.5 mm (FWHM)

Hullámhossz
Lézerosztály
Sugár divergencia
Sugár átmérő az elülső
ablaknál
Hatótávolság és
reflektivitás

Minimum hatótávolság 0.4 m
Maximum hatótáv adott visszaverődésű felületre
120 m
180 m
270 m
P30
18 %
–
–
P40
8%
18 %
34 %
Akár 1’000’000 pont/mp
0.4 mm rms 10 m-en
0.5 mm rms 50 m-en

Szken sebesség
Távmérési zaj *
Látómező
Vízszintes
Magassági
Adattárolási képesség

360°
290°
256 GB belső SSD merevlemez vagy
külső USB eszköz
Gigabit Ethernet, beépített WLAN vagy USB 2.0 eszköz

Kommunikáció/
Adattovábbítás
Fedélzeti (onboard)
kijelző
Lézervetítő

Érintőképernyő stílus tollal vezérelhető, teljes színes VGA
grafikus kijelző (640 × 480 pixel), magyar nyelvű felület
Class 1 osztályú lézer (IEC 60825:2014)
Központosítási pontosság: 1.5 mm 1.5 m-en
Lézerpont átmérője: 2.5 mm 1.5 m-en
Választható BE/KI

Képkészítő rendszer
Belső kamera
Felbontás

4 megapixeles, egyenként 17° × 17°-os színes kép;
700 megapixeles panorámakép
2.2 µm
Élő videokép nagyítás funkcióval; automatikus igazítás a
külső megvilágítottságnak megfelelően
Napos, felhős, meleg fény, hideg fény, saját
Tónusleképzéses / teljes tartomány
Canon EOS 60D/70D/80D támogatott

Pixelméret
Videó
Fehér egyensúly
HDR
Külső kamera

Áramellátás
Tápegység
Akkumulátor típus
Időtartam
Környezeti
Működési hőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
Páratartalom
Por/Víz
Fizikai
Szkenner
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg
Akkumulátor (belső)
Méretek (H × Sz × M)
Tömeg
Felerősítés

24 V DC, 100 – 240 V AC
2 db belső Li-Ion; Külső: Li-Ion (csatlakozás külső porton,
szimultán használat, kikapcsolás nélkül cserélhető)
Belső > 5.5 h (2 db akkumulátor)
Külső > 7.5 óra (szobahőmérsékleten)
–20°C és +50°C között / –4°F és 122°F között
–40°C és +70°C között / –40°F és 158°F között
95 %, nem kicsapódó
IP54 (IEC 60529): Szilárd szemcsék/folyadék elleni
védelem

238 mm × 358 mm × 395 mm / 9.4" × 14.1" × 15.6"
12.25 kg / 27.0 lbs, névleges (akkumulátor nélkül)
40 mm × 72 mm × 77 mm / 1.6" × 2.8" × 3.0"
0.4 kg / 0.9 lbs
Felfelé (sztenderd) vagy fejjel lefelé

Vezérlési lehetőségek
Teljes színes érintőképernyő a fedélzeti (onboard) szken vezérléshez.
Távirányítás: Leica CS10/CS15/CS20/CS35 kontroller vagy bármilyen más távoli asztali
gép képességű eszköz, beleértve iPad, iPhone és más okostelefonok; külső szimulátor.
Funkciók
Geodéziai pontkapcsolások és fedélzeti
pontfelhő illesztések
Ellenőrzés & Igazítás

Fedélzeti jeltárcsa
felismerés
Fedélzeti felhasználói
felület
Egygombos szken
vezérlés
Szken terület megadás

Gyors Tájékozás, Azimut Beállítás, Ismert Hátrairány,
Hátrametszés / Szabadállás (4 és 6 paraméterrel),
Sokszögelés
Terepi eljárás a szög paraméterek kalibrálására,
kompenzátor dőlés és távmérési külpontosság
ellenőrzésére
Jeltárcsa választás élő videoképről vagy szken-ről
Átkapcsolható normál módról kiterjesztett módra
Szkenner működés egygombos koncepcióval
Szken terület választás videóról vagy szkenről;
kötegelt szkennelési lehetőség (több különálló terület
kijelölése és szkennelése automatikusan)

Rendelési Információk
Lépjen kapcsolatba a helyi Leica Geosystems képviselettel vagy egy felhatalmazott
Leica Geosystems viszonteladóval.
Minden részlet a figyelmeztetés nélküli változtatás tárgyát képezheti.
Minden pontossági részlet egy szigma szerint, hacsak más nincs feltüntetve.
*
78 % visszaverő képességű felületen értve
**
Az algoritmus a sík HDS 4.5" F&F jeltárcsákhoz fejlesztve
Szkenner: Class 1 osztályú lézer, megfelel az IEC 60825:2014 előírásnak
Lézervetítő: Class 1 osztályú lézer, megfelel az IEC 60825:2014 előírásnak
Az iPhone és iPad az Apple Inc. kereskedelmi márkái.
Az illusztrációk, leírások és műszaki adatok nem kötöttek. Minden jog fenntartva.
Szerzői jogok: Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svájc 2016.
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Leica ScanStation P16
Because every detail matters

Leica Cyclone REGISTER 9.1
Laser scan registration and
Geo-referencing

Leica Cyclone MODEL 9.1
Processing laser scans
into deliverables
The meshed ground surface is
shown displayed with colours
mapped by elevation

User control
of registration
network, including
target weighting

A detailed plant model is
integrated with structure and
ground surface models

Users can easily
model buildings,
roads, structures,
bridges, light
poles and more

2D thumbnail
window provides
a clear view
of all scans in
a registration

Visual Registration enables quick scan
alignment for fast and easy registration

Easy-to-use
The Leica ScanStation P16 features an intuitive and user-friendly
touch screen interface. The one-touch scan button and wizard
style software guarantee an easy workflow and enable a fast
data check in the field. Combined with WLAN remote control, the
Leica ScanStation P16 can be operated by any handheld device.
Value for money
Its attractive price-performance ratio, worldwide support and
quality service from Leica Geosystems result in a low cost of
ownership and make the Leica ScanStation P16 the perfect
solution for companies entering the laser scanning business.

Reduced downtime
The extremely durable new laser scanner performs even under
the toughest environmental conditions, such as extreme
temperatures ranging from – 20°C to + 50°C and complies with
the IP54 rating for dust and water resistance.
Complete scanning solution
Leica Geosystems offers the new Leica ScanStation portfolio
as an integrated part of a complete scanning solution including
hardware, software, service, training and support. 3D laser
scanner data can be processed in the industry’s leading 3D
point cloud software suite, which consists of Leica Cyclone
stand-alone software, Leica CloudWorx plug-in tools for CAD
systems and the free Leica TruView.

For quality project results
with complete statistical reports
Leica Cyclone REGISTER is the industry’s most popular software
for registering and geo-referencing laser scan data to a common
coordinate system.
Accurate registration and geo-referencing is a must for successful High Definition Surveying (HDS™) projects. Cyclone REGISTER
is the most rigorous, complete and productive software available
for this important process.
Users can take advantage of registration options based on scan
targets, scene features, overlapping point clouds, and/or survey
data.
Cyclone REGISTER provides detailed statistical reports suitable for
inclusion as project deliverables. Reports cover registration
accuracy, error statistics and histograms for each target and/or
cloud constraint.

Leica ScanStation P16

Available automation features, friendly wizards and powerful
algorithms provide unsurpassed office productivity, even for very
large scan data sets.
Features and Benefits
n Direct import of Leica Pegasus project data, including device
trajectories
n Direct import of DotProduct *.dp files
n Batch import of iSTAR and Spheron panoramic images
n Texture mapping with Auto-Align for panos to scans, supporting
iSTAR, Spheron, and Nodal Ninja workflows
n Texture mapping with HDR Tone Map editor
n Auto Alignment allows fast, automatic alignment of scans at
import or post-import
n SmartAlign layout tool at import improves auto-alignment speed
n Visual Alignment allows quick user-alignment of scans
n Cloud-to-Cloud registration as standalone or with targets
n Automatic target finding and fitting
n For use with Leica Geosystems and third party point cloud data
n Fly Mode for smooth, 3D fly-through navigation, including 3D
mouse support, in ModelSpace View window

Leica Cyclone REGISTER

For civil, plant, architectural and other 2D & 3D projects
Unmatched versatility and performance help make Leica Cyclone
MODEL the industry’s most popular standalone software for
analysing rich laser scan data and converting the data into
deliverables.
Among its advantages, Cyclone MODEL boasts powerful
visualisation and point cloud navigation plus the industry’s most
complete tool set. These tools cover a wide range of HighDefinition Surveying (HDS™) applications in engineering,
construction, asset management, heritage, forensics, and
other areas.
Cyclone MODEL provides unmatched office productivity,
automating many time-consuming tasks and even letting multiple
users work on the same data sets simultaneously – thanks to
Cyclone’s Object/Database foundation. Finally, Cyclone MODEL
reflects the data quality & accuracy advantages that users worldwide expect from Leica Geosystems.

Features and Benefits
n 3D navigation and “fly mode” with 3D mouse support
n Direct import of Leica Pegasus project data, including device
trajectories for easy TruView creation along device tracks
n Direct import of DotProduct *.dp files
n Batch import of iSTAR and Spheron panoramic images
n Texture mapping with Auto-Align panos to scans, supporting
iSTAR, Spheron, and Nodal Ninja workflows
n Texture mapping with HDR Tone Map editor
n Multiple, fast, convenient visualisation modes
Plant & building tools include:
n Best-fit modelling, catalogue fitting, clash detection
n Auto Pipe Finder and Pipe Run Finder - automatically find and fit
cylinders
Civil & related tools include:
n Data collector emulation
n Create contours, breaklines, COGO points, cross sections
n TIN/mesh creation, volumes, areas, clearances

Leica Cyclone MODEL

Leica Geosystems Hungary Kft.
leica-geosystems.hu
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Az Ön Megbízható Vevőtámogatása
Az Aktív Vevőtámogatás egy valódi partnerség a Leica Geosystems és az
ügyfelei között. A CCP csomagok optimálisan karbantartott berendezést és
a legfrissebb szoftverek szállítását garantálják, hogy az Ön vállalkozása a
legjobb eredményeket érje el. A myWorld @ Leica Geosystems ügyfél portál
gazdag információtartalmat biztosít a 7 nap 24 órájában.

