Leica iCON alpine solution
Snödjupsmätning och
snöhantering

leica-geosystems.com

Snö-, back- och infrastrukturhantering–
en komplett lösning från Leica Geosystems
iCON alpine snow management är en omfattande uppsättning verktyg med bland annat snömätning i 3D, som i realtid
visar det exakta snödjupet under bladet på skärmen i förarhytten Det gör det lättare för operatören att reagera direkt på
snöförhållandena och förbereda perfekta backar i enlighet med en referensmodell i 3D.
Med alpinePRO kan du utöka din lösning till ett komplett system för hantering av infrastrukturen på anläggningen. Använd
alpinePRO för omfattande analyser, utvärderingar och planering. Du kan även använda alpinePRO med mobilappen när du
är på språng så att du kan tilldela uppgifter, skapa rapporter och kommunicera med kontoret när du är på uppdrag eller
patrullering.

En lösning för alla uppgifter

Användarvänligt

Robust

Digitalisera din skidanläggning med
samma mjukvaru- respektive hårdvaruplattform. Växla mellan maskiner
och bygg komplexa konstruktioner
med enklare arbetsflöden och mindre

Enkelt, smidigt och intuitivt
användargränssnitt med interaktiv
användardesign som går att anpassa
efter dina behov. Stödfunktioner och
inbyggda guider hjälper dig att nyttja
pistmaskinen effektivare och mer
kontrollerat med mindre omarbete
som följd.

Kontrollpanelen Leica MCP80 och
dockningsstationerna i Leicas MDSserie är konstruerade för användning
i de allra tuffaste miljöerna och gör
denna lösning ytterst hållbar.

stilleståndstid.
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Komplett snöhanteringslösning – från en enda
källa
Snöhantering börjar med backbygge, påverkar den tekniska utrustningen och placeringen av snökanonerna och fortsätter
vidare till snödjupsmätning och -kontroll under drift. Leica Geosystems erbjuder ett fullständigt snöhanteringssystem från
en enda källa.

alpinePRO
Management Cockpit

Leica iCON alpine
Mätning på maskinen
■■

Snödjupsmätning och visualisering

■■

Terrängmodell – en digital
sommarterrängmodell eller
snödjup från tidigare säsonger
kan användas

■■

Backgränser, brandposter och
förankringspunkter kan inkluderas
i modellen

Alpin lösning

■■

Analys och planering

■■

Operativ styrning

■■

Mobilapp

■■

Uppgiftshanterare

■■

Samordning av r
äddningstjänster

Nyhet
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Leica iCON alpine: – Exakt 3D-snödjupsmätning
och snöhantering
Snö är värdefullt som råmaterial, särskilt konstgjord sådan. Att underhålla snö, oavsett om den är naturlig eller konstgjord,
och använda den på ett optimalt sätt fram till säsongens slut är en utmaning med stor besparingspotential. Det är därför
allt fler vintersportanläggningar förlitar sig på modern GNSS-teknik för effektiv hantering av sina skidbackar.

■■

Beräknar snödjup med
centimeternoggrannhet

■■

Ger en jämn fördelning av
snö när snöytan skapas

■■

Optimerar pistmaskinens
position i relation till
terrängmodellen

Avancerad sensorteknik

Kompensation
för bladrullning

Trepunktsmätning under bladet minskar
risken för kollision med terrängen och
säkerställer precision när man arbetar med
ett lutat blad.
Tre mätpunktspositioner säkerställer
precisare placering av bladet i enlighet med
designmodellen.

Mätpunkter under
pistmaskinen
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Mätpunkter under
bladet

Tekniken för dubbel lutning kompenserar
för bladrullning, vilket avsevärt förbättrar
noggrannheten på snödjupsmätningen
när bladet rullas upp eller ned.
Bladrullningskompensationen är en fördel
vid underhåll av snö och vid anläggning av
snöparker och tävlingsbanor.

Leica iCON alpine – Fullständig 3D-styrning av
din pistmaskin
GNSS-antenner
CGA60

Dockningsstation
MDS-serien
Kontrollpanel
MCP80

Pitch- och
rollsensor

Dubbellutningssensor
Bladrullning och
tvärlutning

Dubbel GNSS-mottagare
iCON gps 82

Ramsensor

Strömfördelare

En panel

Ett användargränssnitt

Kontrollpanelen MCP80 är det användarvänliga gränssnittet
som kan användas i alla Leicas 3D-lösningar. Panelen har
en stor pekskärm med upplysta knappar och kan anpassas
efter dina önskemål. Kalibreringsvärden och hydrauliska
parametrar lagras automatiskt i dockningsstationen.
Dockningsstationerna i MDS-serien lagrar de senaste
kalibreringsvärdena så att panelen enkelt kan flyttas.
Dockningsstationen gör att panelen är helt sladdlös och
lätt att ta bort.

En mjukvaruplattform för alla maskiner med ett enkelt
och intuitivt användargränssnitt. Maskinföraren behöver
bara starta maskinen för att komma igång. Interaktionerna
förenklar det aktuella arbetsflödet och det tydliga
användargränssnittet gör det enkelt för operatören
att hitta nödvändiga funktioner för att upprätthålla
konsekvensen mellan de olika maskinerna man arbetar med.
Stödfunktioner och inbyggda guider hjälper dig att nyttja
pistmaskinen effektivare och mer kontrollerat med mindre
omarbete som följd.
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Leica iCON alpine – stödjande användargränssnitt
för anpassning av körskärmen

Ändra höjdtolerans

Justering av bladet

Översikt av loggpunkter

Svep för att välja den körskärm som
lämpar sig för den aktuella uppgiften.
Visualisera ditt arbete med färgkodad
höjdmätning och ställ in höjdtoleranserna direkt från körskärmen.

Välj körskärm med fokus på de tre
mätpunkterna under bladet, till
exempel vid anläggning av ramper.

Logga, namnge och navigera direkt
till punkter av intresse, till exempel
brandposter, förankringspunkter för
vinschkablar, träd, master, etc.
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Justera bladet oberoende av
pistmaskinens position.

Leica iCON alpine – Fördela snö precis där den
behövs

Kostnadseffektivitet

Hållbarhet

Snöhantering i realtid

Väl underbyggt och målinriktat underhåll av
backarna förlänger skidsäsongen, minskar
driftskostnaderna avsevärt och gör arbetet
mer miljövänligt.

Genom systematiska analyser och
bedömningar får du omfattande
kunskaper om ditt skidområde och
kan då säkra skidbackarnas kvalitet på
lång sikt. Statistiken gör det möjligt
att planera på lång sikt flera säsonger
framåt.

Displayen i pistmaskinen visar
det befintliga snödjupet under
pistmaskinen i en 3D-terrängmodell
med centimeternoggrannhet och
i realtid. Underhållet av backarna
blir enklare, vilket i sin tur höjer
produktiviteten.

■■

Mindre behov av konstgjord snö tack vare
en noggrant planerad snöproduktion

■■

Lägre bränsleförbrukning

■■

Färre driftstimmar för maskiner och mindre
slitage

■■

■■

Förhindrar penetrering av snölagret tak vara
den unika snöplogsstyrningen
Förhindrar kollisioner med vattenkranar och
andra tekniska installationer under snön

■■

Tidig detektering av svaga punkter
med grunt snödjup.

■■

Identifiering av platser med extra stort
snödjup

■■

Optimerad, riktad tillverkning och
förberedelse av konstsnö

■■

Precis snöproduktion

■■

Målinriktad användning av snö från
depåer

■■

Exakt beräkning av extra snö
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alpinePRO – Effektiv snö-, back- och
infrastrukturhantering
alpinePRO kan användas för integration av iCON alpine i ett hanteringssystem för hela snöinfrastrukturen med omfattande
analys-, bedömnings- och planeringsfunktioner. Det webbaserade, modulära geoinformationssystemet omfattar följande:

Leica ConX

Alpin lösning

alpinePRO

■■

Maskingränssnitt

■■

Mätmotor

■■

Beräkning och anslutning

■■

T.ex. snöproduktionssystem

■■

T.ex. mätsystem

■■

T.ex. väderrapport

■■

T.ex. fordonsflotta

Mobilapp

Management
Cockpit

Gränssnitt till
externa system
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alpinePRO – Analys, utvärdering och planering

Analys

Mätning

■■

Analys av snöproduktionen med
hjälp av överlagrade kartor

■■

Snödjup för hela regionen,
punktligt och regelbundet

■■

Visning och användning av
eventuell GIS-data i 2D och 3D

■■

Bedömningar av snöhöjden
(t.ex. volym- och differentialberäkningar)

Utvärdering av driftdata för en
blandad flotta

■■

■■

Öppna gränssnitt för tillgängliga
data till server

Volymberäkningar för anläggning
av snöparker

■■

■■

Integrering av ytterligare data
från tredje parters system för
nätverksanalys

Statusindikering för
snökanonerna

■■

Planering
■■

Mindre behov av konstgjord snö
tack vare en noggrant planerad
snöproduktion

■■

Snödjup för flera säsonger för
optimal snötillverkning och
backplanering

Datadelning och visualisering
Leica ConX är dataplattformen i alpinePRO
för delning, visualisering och insamling
av uppmätta resultat. Leica ConX tilldelar
terrängmodeller, kopplar samman och
spårar dina maskiner. Med plattformen kan
pistmaskiner dela information via molnet och
i hela flottan. Den möjliggör även fjärrsupport
för smidig utbildning av operatörer och
felsökning.
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alpinePRO mobilapp – använd alpinePRO när du
är på språng
Med alpinePRO mobilapp kan du använda alpinePRO även utanför anläggningen. Använd appen för att skapa, hantera och tilldela
uppgifter till arbetslaget och synkronisera alla data med alpinePRO-servern. Använd alpinePRO-appen för att kommunicera mellan
arbetsplatsen och kontoret, skapa rapporter och bifoga bilder från skidanläggningen för dokumentation av reparationsarbeten, problem
med liftar eller andra uppgifter. Menyn Räddning har utformats särskilt för spårning och rapportering när man är ute på patrullering och
du kan även använda läget på uppdrag för exakt georeferering av din position och för rapportering och dokumentering av olyckor.
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Leica iCON alpine solution - bygg snöparker
och tävlingsbanor på ett intelligent sätt
Med Leica iCON alpine solution sparar du tid och pengar när du bygger en snöpark eller en tävlingsbana. Använd
alpinePRO för att exakt beräkna snövolymerna för snöparken och behoven av fördelning av sparad snö eller konstgjord
snö. Importera 3D-filer från snöparksdesigner direkt till Leica iCON alpine och bygg banan exakt genom mätning av
höjderna på hopp och volter samtidigt som du minimerar det manuella arbetet.
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Leica Geosystems – när det måste bli rätt
Genom sitt arbete med att revolutionera världen för mätning under
nästan 200 år är Leica Geosystems den industriledande tillverkaren
inom mätning och informationsteknik. Vi skapar helhetslösningar för
proffs över hela världen. Eftersom Leica Geosystems är välkända för
sina innovativa produkter och lösningar förlitar sig yrkespersoner
inom många olika branscher – lantmätare och ingenjörer, säkerhet
och skydd, bygg och anläggning samt kraftanläggningar – på Leica
Geosystems för alla sina geospatiala behov. Med precisa och korrekta
instrument, sofistikerad programvara och pålitliga tjänster, levererar
Leica Geosystems rätt värde varje dag, för dem som formar vår världs
framtid.
Leica Geosystems är en del av Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;
hexagon.com), en ledande global leverantör av informationstekniska
lösningar som driver produktiviteten och kvalitetsförbättringarna inom
en rad olika industriella och geospatiala användningsområden.
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Leica iCON gps 70 series
Speed up –
anytime, anywhere

Leica Geosystems
Machine Control Solutions

Leica ConX
Digitise your
construction process

Customer Care Packages

Our Maintenance Contracts

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.
Digitise your construction process with ConX, a cloud-based
suite of tools that harmonises and simplifies the data
handling and workflow throughout the phases of the
construction process.
Significantly improve productivity and reduce rework and
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction
data. With ConX, users will be able to visualise and validate
reference models, project localisations, positioning, survey
and constructed as-built data in real-time and without
extensive training.

Benefits
■ Visualise and validate data used and generated on-site in
2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in
real-time across the project to guarantee transparency and
quick reaction to design updates
■ Monitor machine control operations remotely by assigning
work and providing positioning and reference data to
operators and grade checkers ensuring you avoid costly
rework and errors

leica-geosystems.com

ConX-broschyr

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg, Schweiz
+41 71 727 31 31

CCP-broschyr

leica-geosystems.com

iCON gps 70/T
broschyr

