Leica iCON alpine -ratkaisu

Lumen syvyyden mittaus ja
lumenhallinta

leica-geosystems.fi

Lumen, rinteiden ja infrastruktuurin hallinta
– Täydellinen ratkaisu Leica Geosystemsiltä
iCON alpine snow management on kaiken kattava valikoima työkaluja, se sisältää muun muassa 3D-lumenhallintaratkaisun,
joka tarjoaa ohjaamon näyttöön reaaliaikaista tietoa terän alla olevasta lumen syvyydestä. Käyttäjä voi täten vastata
lumitilanteeseen välittömästi ja valmistella rinteet täydellisesti 3D-viitemallin pohjalta.
alpinePRO mahdollistaa ratkaisun laajentamisen laskettelukeskuksen infrastruktuurin täydelliseksi hallintajärjestelmäksi.
alpinePRO mahdollistaa kokonaisvaltaiset analyysit, arvioinnit ja suunnittelun. alpinePRO-ratkaisua voidaan lisäksi käyttää
mobiilisovelluksesta, jolloin voit määrittää tehtäviä, luoda raportteja ja olla yhteydessä toimistoon suoraan työ- tai
tarkistuskohteessa.

Yksi kaikille

Helppo käyttää

Kestävä muotoilu

Digitalisoi laskettelukeskuksen yhdellä
ohjelmistolla ja laitteistoalustalla.
Mahdollistaa koneesta toiseen siirtymisen sekä pitkälle kehittyneiden
mallien laatimisen yksinkertaisimmilla

Yksinkertainen, selkeä ja intuitiivinen
käyttöliittymä tarpeisiisi mukautetulla
interaktiivisella käyttäjämallilla. Ohjattuja ja tukevia toimintoja sisältävä
avustava teknologia auttaa ohjaamaan lumikonetta, parantamaan
tuottavuutta, saavuttamaan korkealuokkaiset lopputulokset ja minimoimaan korjaustarpeen.

Kestävän muotoilun ansiosta Leica
MCP80 -ohjauspaneeli ja Leica MDS
-sarjan telakointiasema soveltuvat
käytettäviksi vaativimmissakin
ympäristöissä ja ratkaisu kestää hyvin
kulutusta.

työnkuluilla ja lyhyemmillä seisokeilla.
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Täydellinen lumenhallintaratkaisu – Yhdestä
lähteestä
Lumenhallinta alkaa rinteiden rakentamisesta, sitä tukevat tekniset laitteistot ja lumitykit ja siihen kuuluvat lumen
syvyysmittaukset sekä hallinta käytön aikana. Leica Geosystems tarjoaa täydellisen lumenhallintaratkaisun yhdestä
lähteestä.

alpinePRO
Management Cockpit

Leica iCON alpine
Koneessa käytettävä
mittausratkaisu
■

Lumen syvyyden mittaus ja
näyttö

■

Maastomalli - digitaalinen kesän
maastomalli tai käytettävissä
ovat aikaisempien vuosien lumen
syvyydet

■

Alpine Solution

■

Analyysit ja suunnittelu

■

Toiminnan hallinta

■

Mobiilisovellus

■

Tehtävien hallinta

■

Pelastuspalveluiden
koordinointi

Uusi

Malliin voidaan sisällyttää
rinteiden reunat, vesipostit ja
ankkurointikohdat
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Leica iCON alpine – Tarkka lumen syvyyden
mittaus ja lumenhallinta
Lumi on arvokasta raaka-ainetta, tämä pätee erityisesti tekolumeen. Oli kyseessä sitten oikea tai tekolumi, sen
ylläpitäminen ja optimaalinen käyttö koko laskettelukauden aikana on suuren säästöpotentiaalin mahdollistava haaste.
Tämän vuoksi yhä useampi laskettelukeskus luottaa moderniin GNSS-tekniikkaan rinteiden tehokasta hallintaa varten.

■

Lumen syvyysmittaukset
senttimetrin tarkkuudella

■

Mahdollistaa lumen tasaisen jakautumisen lumen
pintaa luodessa

■

Mahdollistaa lumikoneen
optimaalisen sijoituksen
maastomalliin nähden

Edistyksellinen anturitekniikka

Terän siirtymisen
kompensointi

Mittauspisteet
lumikoneen alla
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Mittauspisteet
terän alla

Kolmipisteinen mittaus terän alla vähentää
törmäysriskiä maahan ja varmistaa suuren
tarkkuuden kaltevaa terää käyttäessä.
Kolme mittauskohtaa terän tarkemman
sijoituksen varmistamiseksi suunnittelumallin
mukaan.
Kaksoiskaltevuustekniikka varmistaa terän
siirtymisen kompensoinnin, mikä parantaa
huomattavasti lumen syvyysmittauksien
tarkkuutta siirtäessä terää ylös- tai alaspäin.
Terän siirtymisen kompensointi on suuri etu
rinteitä tasoittaessa sekä lumipuistoja ja
kilparatoja luodessa.

Leica iCON alpine – Lumikoneen täydellinen
3D-hallinta
GNSS-antennit
CGA100

Telakointiasema
MDS-sarja
Ohjauspaneeli
MCP80

Runkosensori

Kaksoiskaltevuusanturi
Terän siirtymä ja
sivukallistus

Dual GNSSvastaanotin iCA202

Runkosensori

Kytkentäkotelo

Yksi paneeli

Yksi käyttöliittymä

MCP80-ohjauspaneeli on helppokäyttöinen alan
johtava liittymä, jota voidaan käyttää koneiden kaikissa
3D-sovelluksissa. Paneeli sisältää suuren kosketuspaneelin

Yksi ohjelmistoalusta kaikkiin koneisiin yksinkertaisella
ja intuitiivisella käyttöliittymällä. Käyttäjän tarvitsee
vain kääntää avainta ja aloittaa työt. Vuorovaikutus

valaistuilla painikkeilla - se voidaan mukauttaa omiin
tarpeisiin ja viedä koneesta toiseen. MDS-sarjan
telakointiasema tallentaa viimeisimmät kalibrointiarvot
paneelin helppoa vaihtoa varten. Telakointiaseman ansiosta
paneeli on täysin johdoton ja helposti irrotettavissa.

tukee käynnissä olevan tehtävän työnkulkua ja selkeän
käyttöliittymän ansiosta löydät tarvitsemasi toiminnot
helposti varmistaen samalla yhtenäisyyden eri koneiden
välillä. Avustavat ja opastavat toiminnot auttavat ohjaamaan
lumikonetta, parantamaan tuottavuutta, saavuttamaan
korkealuokkaiset lopputulokset ja minimoimaan
korjaustarpeen.
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Leica iCON alpine – Avustava käyttöliittymä
toimintanäkymän mukauttamiseen

Korkeustoleranssien
muuttaminen
Valitse tehtävään sopiva toimintanäkymä pyyhkäisemällä. Tarkista
työ värikoodatulla korkeuskartalla
ja aseta korkeustoleranssit suoraan
toimintanäytöstä.
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Terän kohdistus

Lokipisteiden yleisnäkymä

Valitse toimintanäkymä kolmen terän
alla olevan mittauskohdan mukaan
(esim. ramppeja luodessa).

Kirjaa ja nimeä kohdepisteet
(esim. vesipostit, vinssin kaapelin
ankkurointikohdat, puut, mastot, jne.)
ja siirry niihin suoraan

Kohdista terä lumikoneen sijainnista
riippumatta.

Leica iCON alpine – Sijoita lumi tarkalleen
vaadittuun kohtaan

Kustannustehokkuus

Kestävä

Reaaliaikainen lumenhallinta

Tietoihin perustuva ja kohdistettu rinteen
hallinta mahdollistaa laskettelukauden
pidentämisen, huomattavia säästöjä
käyttökuluissa ja ympäristöystävällisemmän
työskentelyn.

Kattavat tiedot laskettelualueesta
järjestelmällisten analyysien ja
arviointien avulla, mahdollistaa täten
rinteiden laadun varmistamisen
kestävällä tavalla. Tilastotiedot
mahdollistavat monikautisen
suunnittelun pitkällä aikavälillä.

Lumikoneen näyttö näyttää
3D-maastomallissa lumen
nykyiset syvyydet lumikoneen
alla reaaliaikaisesti senttimetrin
tarkkuudella. Kohdistettu rinteen
hallinta parantaa tuottavuutta.

■

Vähemmän tarvetta tekolumelle tarkoin
suunnitellun lumituotannon ansiosta

■

Pienempi polttoaineen kulutus

■

Vähemmän ajotunteja ja koneen kulumista

■

Estää lumikerroksen läpäisyn ainukertaisen
lumiauran hallinnan avulla

■

Estää törmäämisen vesihanoihin ja lumen
alla oleviin teknisiin asennuksiin

■

Heikkojen kohtien ja alhaisen lumen
syvyyden tunnistus aikaisessa
vaiheessa

■

Ylimääräisten lumikohtien tunnistus

■

Optimaalinen ja kohdistettu lumen
tuotanto ja valmistelu

■

Tarkka lumen tuotanto

■

Talteen otettujen lumivarojen
kohdistettu käyttö

■

Ylimääräisen lumen tarkka laskenta
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alpinePRO – Lumen, rinteen ja infrastruktuurin
tehokas hallinta
alpinePRO mahdollistaa iCON alpine -ratkaisun integroimisen hallintajärjestelmään koko lumi-infrastruktuuria varten, jolloin
käytettävissä ovat kattavat analyysit, arviointi- ja suunnittelutoiminnot. Verkkopohjainen modulaarinen geotietojärjestelmä
sisältää seuraavat:

Leica ConX

Alpine Solution

alpinePRO

■

Koneen liittymä

■

Mittausohjelma

■

Laskennat ja yhteydet

■

Esim. lumen tuotantojärjestelmät

■

Esim. mittausjärjestelmä

■

Esim. säätiedotus

■

Esim. kalusto

Mobiilisovellus

Management
Cockpit

Liittymät kolmannen osapuolen
järjestelmiin
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alpinePRO – Analyysit, arvioinnit ja suunnittelu

Analyysit
■

Lumen tuotannon analyysit

Mittaukset
■

pintakarttojen avulla
■

■

■

■

GIS-tietojen näyttö ja käyttö 2Dja 3D-muodossa
Käyttötietojen arviointi
monipuolista kalustoa varten
Avoimet liittymät saatavilla
olevien tietojen synkronoimiseksi
palvelimeen

Lumen syvyydet koko alueella,

Suunnittelu
■

tarkat ja yhtäjaksoiset tiedot
■

Lumen korkeuden arvioinnit
(esim. määrien ja erojen
laskennat)

■

Tilavuuslaskennat lumipuiston
luomista varten

■

Lumitykkien tilan näyttö

Vähemmän tarvetta tekolumelle
tarkoin suunnitellun lumituotannon ansiosta

■

Lumen syvyydet eri kausina
optimaalista lumen tuotantoa ja
rinteiden suunnittelua varten

Lisätietojen integrointi kolmannen osapuolen järjestelmistä
verkkoanalyyseja varten

Tietojen jako ja näyttö
Leica ConX on alpinePRO:n tietokanta
mitattujen tietojen jakamista, näyttöä ja
kokoamista varten. Leica ConX määrittää
maastomallit sekä yhdistää ja jäljittää koneet.
Sen avulla lumikoneet voivat jakaa tietoa
pilven kautta koko kalustossa, se tarjoaa
lisäksi etätuen käyttäjien helppoa koulutusta
ja vianmääritystä varten.
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alpinePRO -mobiilisovellus – Mahdollistaa
alpinePRO:n käyttämisen työkohteessa
alpinePRO -mobiilisovellus mahdollistaa alpinePRO:n käyttämisen työkohteessa. Sovelluksen avulla voit luoda, hallita ja määrittää
tehtäviä tiimille sekä synkronoida kaikki tiedot alpinePRO-palvelimeen. alpinePRO-sovelluksen avulla voit varmistaa tehokkaan viestinnän
työkohteen ja toimiston välillä, luoda raportteja sekä liittää kuvia laskettelukeskuksesta korjaustöiden, hissiongelmien tai muiden tehtävien
dokumentointia varten. Pelastusvalikko on suunniteltu erityisesti jäljittämiseen ja raportoimiseen valvonnan aikana ja se mahdollistaa
Pelastus käynnissä -tilan valitsemisen sijainnin tarkkaa geopaikannusta varten sekä onnettomuuden raportointia ja dokumentointia
varten.
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Leica iCON alpine solution - Lumipuistojen ja
kilparatojen luominen älykkäästi
Leica iCON alpine -ratkaisu säästää aikaa ja kuluja lumipuistoa tai kilparatoja luodessa. alpinePRO-ratkaisun avulla
voit laskea lumimäärät tarkoin lumipuiston luomista varten sekä määrittää talteen otetun tai tekolumen vaatimukset.
3D-tiedostot voidaan tuoda lumipuiston suunnitteluohjelmista suoraan Leica iCON alpine -ratkaisuun, jolloin rata voidaan
toteuttaa täsmällisesti mittaamalla hyppyjen ja mutkien tarkat korkeudet sekä minimaalisilla manuaalisilla toimilla.
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Leica Geosystems – when it has to be right
Mittaus- ja tutkimusmaailmaa jo lähes 200 vuoden ajan mullistanut
Leica Geosystems on alan johtava mittaus- ja tietotekniikan toimittaja.
Luomme kokonaisvaltaisia ratkaisuja ammattilaisille kaikkialla maailmaa.
Monien eri alojen, kuten maanmittauksen ja konerakennuksen,
rakentamisen, turvallisuuden sekä voiman ja tehtaiden ammattilaiset
luottavat innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisestä
tunnettuun Leica Geosystemsiin kaikissa paikkatietotarpeissaan.
Tarkoilla ja täsmällisillä kojeilla, pitkälle kehitetyillä ohjelmilla ja
luotettavilla palveluilla Leica Geosystems tuo joka päivä lisäarvoa
maailmamme tulevaisuuden parissa työskenteleville.
Leica Geosystems on osa Hexagon-konsernia (Nasdaq Stockholm:
HEXA B; hexagon.com), joka on johtava maailmanlaajuinen
informaatioteknologian ratkaisujen tarjoaja ja tähtää laadun ja
tuottavuuden parannuksiin paikkatieto- ja teollisuuden aloilla.

Copyright Leica Geosystems AG, 9435 Heerbrugg, Switzerland. Kaikki oikeudet pidätetään. Tulostettu
Sveitsissä – 2022. Leica Geosystems AG on osa Hexagon AB -konsernia. 896289fi – 03.22

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-esite

Leica Geosystems Oy
Keilaranta 8
02150 Espoo, Finland
(09) 415 40 200

CCP-esite

leica-geosystems.com

iCON gps 70/T
-esite

