Leica Pegasus:Two Ultimate
System do skanowania
kinematycznego

Leica Pegasus:Two Ultimate – Panoramiczne
obrazy 360° kalibrowane na chmury punktów
Leica Pegasus:Two Ultimate to zmodyfikowana wersja Pegasus:Two, sprawdzonej platformy do skanowania
kinematycznego od Leica Geosystems, która eliminuje potrzebę stosowania sześciu kamer poprzez zastosowanie
dwóch kamer typu back-to-back, tworząc obraz 360° w rozdzielczości 24 MPx skalibrowany profilerem LiDAR. Platforma
umożliwia cyfrowe skanowanie rzeczywistości z samochodu, pociągu lub łodzi. Aby umożliwić szybsze przetwarzanie
danych w biurze, możesz wyjąć dysk SSD i zanieść go do biura.

Digitalizacja miast

Zwiększona wszechstronność

Digitalizacja infrastruktury miejskiej, planowanie i zasoby
to podstawa Smart City, a Pegasus:Two Ultimate
umożliwi rozwój Twojej firmy i zdolność oferowania
najlepszych rozwiązań dla tego rynku. Obrazy
panoramiczne 360° skalibrowane na cyfrowe chmury
punktów w przyszłości ułatwią dostarczanie danych
dzięki pojazdom autonomicznym. Więcej portów
rozszerzeń dla sensorów to dodatkowe możliwości
skanowania miast i ich infrastruktury.

Pozyskasz więcej danych w jeden dzień - platforma
umożliwia skanowanie w różnych warunkach
oświetleniowych i przy różnych prędkościach pojazdów
- większy i dynamiczny zakres osiągnięto dzięki
dużemu stosunkowi sensor - piksel oraz podwójnym
czujnikom światła. Fotogrametria i jakość obrazu została
poprawiona dzięki zwiększonej rozdzielczości kamery
bocznej wynoszącej 12 MPx i wbudowanej kompresji
JPEG.

POPRAWIONA JAKOŚĆ OBRAZÓW
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Lepsza

Ostrzejszy

ROZDZIELCZOŚĆ ROZMIAR PIKSELA

Lepsza realizacja projektów Smart City -

skanowanie rzeczywistości z większą dokładnością
PANORAMICZNE ZOBRAZOWANIA 360°
Kamery 360° dostarczą obrazy w rozdzielczości 24 MPx bez śladów łączenia
Tyczka teleskopowa - może zostać złożona, co zapobiega jej uszkodzeniu
Kolorowanie chmur punktów za pomocą kamery 360°
Chmura punktów i obraz 360° mogą być razem przeglądane dzięki nakładaniu

WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ DZIĘKI ŁATWIEJSZEMU
TRANSFEROWI DANYCH
Dodatkowe porty synchronizacyjne umożliwiające podłączenie kamery termalnej,
sonaru wielowiązkowego, georadaru
Dodatkowe porty do podłączenia kamer obrazujących nawierzchnie lub
dodatkowych kamer bocznych skanujących słupy milowy lub ściany tuneli
Wymienny dysk SSD ze złączem USB 3.0

UDOSTĘPNIANIE DANYCH NIEZALEŻNIE OD PRZEGLĄDARKI
INTERNETOWEJ
Miej dostęp do danych i udostępniaj je w dowolnym czasie z dowolnego miejsca, aby
umożliwić szybszą wizualizację, dostarczanie danych i fakturowanie projektów.
Wizualizacja pozyskanych danych
Przechowywanie danych w chmurze
Renderowanie chmur punktów w dowolnej przeglądarce bez potrzeby
instalowania dodatkowych aplikacji
Obrazy są kalibrowane na chmury punktów, mogą być używane do nawigacji
i pomiarów

WYŻSZA JAKOŚĆ ZDJĘĆ POZYSKIWANYCH Z KAMER BOCZNYCH
Dzięki geometrii możliwych par stereo, zmodernizowane systemy wymagają mniejszej
liczby kamer, ale oferują znaczną poprawę jakości.

Pegasus:Two

Pegasus:Two Ultimate

Kamery boczne umożliwiają skanowanie z szybkością 8,0 FPS w rozdzielczości
12 MPx przy polu widzenia 61° x 47°
Maksymalny rozmiar piksela to 3 mm przy 10 m
Konfigurowalna kamera do obrazowania nawierzchni z ogniskową 12 mm,
umożliwia kierunkowe wykonywanie zdjęć - wzdłuż drogi lub w tunelu

Od niemal 200 lat Leica Geosystems zmienia świat pomiarów
i geodezji, opracowuje kompletne rozwiązania dla profesjonalistów.
Leica Geosystems jest znana z projektowania produktów klasy
premium i innowacyjnych rozwiązań. Specjaliści w różnych branżach,
takich jak lotnictwo, obronność, ochrona i bezpieczeństwo,
budownictwo oraz produkcja ufają produktom Leica Geosystems.
Dzięki dokładnym i precyzyjnym instrumentom, zaawansowanemu
oprogramowaniu i wysokiej jakości usługom, Leica Geosystems
każdego dnia dostarcza wartość specjalistom kształtującym
przyszłość naszego świata.
Leica Geosystems należy do grupy Hexagon (indeks Nasdaq
w Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), To wiodący globalny dostawca
technologii informacyjnych, które zwiększają dokładność i wydajność
realizacji zadań geoprzestrzennych i prac w przemyśle.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Drukowano w Polsce – Copyright Leica Geosystems Sp. z o.o., Warszawa, Polska, 2018.
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Leica Pegasus:Stream
Mobile reality capture

Leica Pegasus:Two
Mobile reality capture

Leica Pegasus:Backpack
Mobile reality capture

Leica ScanStation P30/P40
Because every detail matters
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Find buried objects

Examine density change

Generate new revenue streams

Experience no limits

Manage your assets

Maximise your resources with the fast
and efficient digital surveying sensor
platform Leica Pegasus:Two. Benefit
from the integrated workflow to cut

Generate multiple revenue streams from
one data set by adding additional
sensors to this mobile reality capture
platform with survey-grade output. The

Don’t limit yourself to any terrain by
using an entirely vehicle-independent
reality capture solution providing
calibrated imagery and point cloud data.

The Pegasus:Stream gives you the

The Leica Pegasus:Stream not only

Increase efficiency of water networks

The Leica Pegasus:Backpack enables

Create reality based 3D industrial

Make faster and better decisions

your time in the field by 30 - 50%.
Whilst getting high returns on your

option of fully automated data
extraction for state-wide projects and

Road surveying can be executed at
vehicle speed and precise georeference

complete picture for accurate and
current data collection, documentation
and management. With combined laser

makes buried objects visible but
uncovers potential dangers, such as
unintentionally damaging utility assets

and reduce revenue loss by measuring
density changes underground to
uncover leakages. With laser scanning

regular indoor data capture for efficient
and cost-effective building documentation,
milestone approval and payment

training environments and document
any site changes in 3D to better
understand the landscape you are

based on accurate data to develop
evacuation plans, map routes and be
informed of any area changes, even in

investment, you ensure that no critical
aspects of the site are missed and drive
the future of the industry.

semi-automated data extraction into
standard GIS interfaces, makes capturing
assets for budget planning, maintenance
scheduling and road quality easy.

cartography of railways, non-intrusive
preventative maintenance is made easy
whilst reducing surveying time and
balancing staff requirements.

Leica
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Mobilne
skanowanie
rzeczywistości

Leica Geosystems Sp. z o.o.
www.leica-geosystems.pl

Find buried object

Increase your ROI

High accuracy

safe & fast

safe & fast

Positioning agnostic

Uncover network leakages

BIM documentation

Industrial training

Security & disaster response

scanning and imaging above and ground

when digging to minimise unnecessary

above and ground penetrating radar

validation. It delivers a complete as-built

operating in. Enhanced trajectory

pedestrian-only, underground or

penetrating radar below, you capture
the complete view of a targeted area at
the highest available accuracy. Mass

costs by avoiding utility outages. Unlike
sole cable locators, it can detect any
material, metal or otherwise, up to 10 m

below, you can potentially collect up to
100 km per day at 15 km/hr to
periodically inspects your complete

3D point cloud and image data set in an
authoritative and professional way,
bringing productivity for BIM to the next

calculation with SLAM technology for
indoor mapping purposes makes
updating 2D and 3D drawings easier

GNSS-denied zones. Cut down
response time and capture critical data
in disaster areas by efficiently mapping

digitisation of infrastructure assets has

underground whilst continuously flowing

network in a single pass providing

level and making indoor data capture

while adding the further value of

the area on foot to ultimately save

never been faster, more accurate and
safer for your crew.

with traffic to capture complete views
and without blocking the road.

accurate digital documentation for GIS
and CAD modelling.

easier than ever.

combining images and LiDAR.

lives and minimise damage.
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The right choice
Whether you need a detailed as-built representation of a façade,
a 2D floor plan or 3D data for integration into Building
Information Modelling (BIM), real-time planning of architecture
and building projects with fast and accurate deliverables is
important. The new ScanStation laser scanners from Leica
Geosystems are the right choice, because every detail matters.

Reduced downtime
The extremely durable new laser scanners perform even under
the toughest environmental conditions, such as extreme
temperatures ranging from – 20°C to + 50°C and comply with the
IP54 rating for dust and water resistance.

High performance under harsh conditions
The Leica ScanStations deliver highest quality 3D data and HDR

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

imaging at an extremely fast scan rate of 1 mio points per
second at ranges of up to 270 m. Unsurpassed range and angular

scanner data can be processed in the industry’s leading 3D
point cloud software suite, which consists of Leica Cyclone

accuracy paired with low range noise and survey-grade dual-axis
compensation form the foundation for highly detailed 3D colour

stand-alone software, Leica CloudWorx plug-in tools for CAD
systems and the free Leica TruView.

point clouds mapped in realistic clarity.

Leica ScanStation
P30/P40
Każdy szczegół ma
znaczenie

