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Leica iCON build
Rozwiązania dla
budownictwa

funkcje
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COnstruction

Leica Geosystems intelligent CONstruction
Przyśpiesza Twoją pracę

Pełne zrozumienie placu budowy zainspirowało nas do opracowania Leica iCON. Niepowtarzalna
linia produktów i oprogramowania Leica iCON zwiększa wydajność i rentowności firmy przez
usprawnienie organizacji prac budowlanych.

iCONstruct

iCONtrol

"Szyte na miarę"
oprogramowanie jak
i sprzęt do pozycjonowania i mierzenia na placu
budowy.

Rozwiązania Systemów
Sterowania Maszyn
umożliwiają ciągłą
komunikację pomiędzy
oprogramowaniem
biurowym, a urządzeniami
z serii iCONstruct.

 Dostosowane do
potrzeb Klienta
 Łatwe w obsłudze
 Modułowe
 Wielozadaniowe

 Inteligentny i elastyczny system sterowania maszyn
 Niezawodna komunikacja między czujnikami
 Usprawniony obieg i przetwarzanie danych

i nt e l l ig e nt C O ns t r uc t i o n

iCONsult

iCONnect

Szeroka sieć wsparcia
technicznego pomaga
maksymalnie wykorzystać
iCON na placu budowy.

Proste przesyłanie danych
z biura do maszyn
w terenie, zdalne wsparcie
techniczne oraz
podstawowe funkcje
zarządzania flotą.

 Światowy zasięg
 Indywidualne wsparcie techniczne
 Profesjonalne wsparcie

 Ułatwia pracę, pozwala zaoszczędzić czas
i zmniejszyć koszty
 Natychmiastowe wskazówki i kontrola
 Aktualizowane modele gwarantują dokładność pracy
 Wysoka wydajność pracy

Leica Geosystems
Twój zaufany partner

Praca w terenie idzie sprawnie, gdy od wszystkich uczestników można oczekiwać partnerstwa i profesjonalizmu w realizacji poszczególnych etapów prac. Stale skupiamy się na sześciu obszarach, aby mieć
pewność, że Leica Geosystems spełni najwyższe oczekiwania i będzie Twoim partnerem.

Wysoka jakość

Innowacyjność

N
 ajnowszych rozwiązań
Z
 espołów sprzedaży
i wsparcia technicznego
W
 procesie produkcji
i projektowania

R
 ealizujemy podjęte zobowiązania
 Nasze produkty są zgodne ze
specyfikacjami technicznymi
 Pozwolą Ci dokładnie wykonać 		
powierzone zlecenia

G
 warantuje najlepszy interfejs
użytkownika dostosowany do
Twoich potrzeb
G
 warantuje, że innowacyjne rozwiązania
są łatwe w obsłudze przez ich
użytkowników
G
 warantuje, że słuchamy Twoich potrzeb
i rozumiemy specyfikę Twoich zleceń

Zaufanie

Wszechstronność

O
 programowanie iCON site
wspomoże rozwój Twojej firmy
D
 odaj kolejne moduły
oprogramowania, gdy będziesz ich
potrzebować
K
 orzystaj na przemian z odbiornika
GPS i zrobotyzowanego tachimetru

Wiarygodność

Partnerstwo

K
 orzystaj z iCONnect telematics do
zdalnego wsparcia technicznego
i synchronizacji danych
Z
 apisz się do Akadami Sterowania
Maszyn Leica Geosystems
S
 łuchamy Twoich pomysłów, zaleceń
i problemów

M
 iej pewność, że pracujesz z najlepiej
dobranymi rozwiązaniami, zaufaj
naszym profesjonalnym poradom
K
 ontrola powykonawcza – iCON site
sprawi, że nigdy nie przekroczysz
założonych w projekcie tolerancji
P
 akiety Opieki Technicznej (CCP)
umożliwiają aktualizacje
oprogramowania w przyszłości

Rozumiemy budownictwo.

Połącz się ze światem iCON
Pasek pomiarowy +
Wybór funkcji pomiarowych, sygnały graficzne
i dźwiękowe, możliwość
powiązania z kontrolerem celem wyzwalania
pomiarów, automatyczne
dostosowanie do paska
zadań danej aplikacji

Okno informacyjne
Szybkie i natychmiastowe informacje o
danych i pomiarach
oraz wskazówki dla
Użytkownika

iCONnect
Dowiedz się jak zwiększyć wydajność: pracuj szybko
i bezpiecznie
iCON telematics łączy komputery biurowe ze sprzętem
pracującym w terenie.
Szybko:
	 Natychmiast wyślij zmiany
projektowe do pracowników w terenie
 Zapisuj dane powykonawcze i raporty lub informuj
podwykonawców o
elementach od wykonania
 Brak fizycznego przewożenia danych cyfrowych,
komunikacja odbywa się w
czasie rzeczywistym
Bezpiecznie:
 Zawsze pracuj z aktualnymi danymi
projektowymi
 Zdalnie wspieraj pracowników w terenie
 Unikaj ponownych wizyt w terenie: zweryfikuj
dane w biurze zanim ekipa opuści plac budowy

iCONtrol
Rozwiń swoją firmę

MapOPS +
Inteligentne sterowanie mapą - automatyczne
przesuwanie i powiększanie mapy. Zarządzanie danymi i informacjami graficznymi dzięki
liście punktów, dostosowywaniu warstw i
plików oraz opcją wyświetlania danych

 Oprogramowanie iCON built może zostać rozszerzone o funkcje do
realizacji prac z zakresu inżynierii lądowej - nie musisz korzystać
z innego oprogramowania
 Tachimetry iCON Robot mogą sterować maszynami - nie musisz
inwestować w dodatkowy sprzęt
 Funkcje umożliwiające bezpośrednią pracę z instrumentem i jego montaż
na maszynie
 Możliwość łatwej rozbudowy

Rozumiemy budownictwo.

Leica iCON build
Zyskaj na swojej inwestycji

Mike Prascsak, Frazier of
Lancaster, Kalifornia USA

Projekt: Podwykonawcy
budownictwa kubaturowego
Zastosowanie: Standardowe tyczenie
"Jeden z ostatnich projektów, budynek
o powierzchni 2800 m2, wytyczyliśmy
1027 punktów. Tyczenie obejmowało
krawędzie ław fundamentowych, filary,
otwory na śruby. Jeden człowiek
pracujący z tachimetrem zrobotyzowanym wykonał te zadania w 2 dni," mówi
Prascsak. "Wcześniej zajmowało to trzy
dni dwóm ludziom."

Koszty
utrzymania

Jonas Nielsen, właściciel
JN Gravning, Dania

Projekt: Przygotowanie
terenu pod duże projekty budownictwa
mieszkaniowego
Zastosowanie: Tyczenie
"Jeśli chodzi o sprzęt pomiarowy, to w
zaledwie kilka lat przeszliśmy od
archaicznego sprzętu na tachimetry
Leica Builder R200M obsługiwane przez
dwóch ludzi, a ostatnio nabyliśmy
najbardziej zaawansowany sprzęt w
swojej klasie - tachimetr Leica iCON
robot 50," mówi Nielsen.

Konkurencyjność

Leica iCON

Czas

Craig Poortinga z Walrite LLC
Colorado Foundation, USA

Projekt: Budowa betonowych ław
fundamentowych
Zastosowanie: Tyczenie
"To dla mnie codzienna oszczędność, mówi
Poortinga. "Oszczędzam nie tylko na tych etapach
pracy, których moi ludzie nie muszą wykonywać,
dlatego mogę ich wykorzystać do realizacji
ważniejszych zadań. Zamiast wysyłać trzech ludzi
do tyczenia, teraz robi to jeden a drugi skupia się
na innych sprawach, przykładowo na planowaniu
dalszej pracy.

Wysoka jakość, najniższe koszty
utrzymania
Leica iCON, dzięki precyzyjnie wykonanym
instrumentom i pakietom opieki technicznej
(CCP), zapewnia znaczącą redukcję przestojów
w pracy. Okresowa przeglądy zmaksymalizują
wydajność sprzętu poprzez instalacje
najnowszych wersji oprogramowania i
utrzymanie niezawodności sprzętu. Urządzenia
z serii Leica iCON zapewniają najniższe koszty
utrzymania, ponadto długo utrzymują swoją
wartość.

iCON build to się opłaca

Wybierz najlepsze dla siebie rozwiązania z portfolio iCONstruct.
Zainwestuj w rozwiązanie, którego potrzebujesz już dziś i dobierz dodatkowy sprzęt wraz z rozwojem Twojej firmy w przyszłości.

iCON builder 60
Zaawansowany
tachimetr manualny,
wyposażony
w kolorowy ekran
i oprogramowanie
iCON.

Leica iCON robot 50
Zrobotyzowany
tachimetr średniego
zasięgu z jednym
przyciskiem.

Leica iCON robot 60
Zaawansowany
tachimetr wyposażony
w serwomotory
i oprogramowanie iCON.

Leica Builder
Seria intuicyjnych, wydajnych
i możliwych do rozbudowy
tachimetrów do rutynowych
pomiarów na budowie.

Leica iCON CC66
Wytrzymały tablet z rozbudowanymi funkcjami i możliwościami
komunikacji.

Oprogramowanie terenowe
Leica iCONstruct
Główny interfejs do łatwej
obsługi wszystkich instrumentów iCONstruct.

Leica iCON gps 60
Wszechstronny odbiornik
do pozycjonowania 3D na
budowie.

Leica iCON CC80
Wytrzymały, lekki
tablet z wielodotykowym ekranem
i szerokimi możliwościami komunikacji.

Oprogramowanie biurowe
Leica iCONstruct
Przygotowanie i weryfikacja
danych na potrzeby
prostych i złożonych
projektów.

Rozumiemy budownictwo.

Leica iCON build
Intuicyjny interfejs oprogramowania

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność z iCON build
 Jedno oprogramowanie do realizacji wszystkich zadań pomiarowych
 Ucz się tylko raz: interfejs iCON build współpracuje ze wszystkimi urządzeniami z serii iCONstruct, zarówno odbiornikami GPS jak i tachimetrami
 Przyśpiesz: zapoznaj się z łatwym i intuicyjnym programowaniem w ciągu
minut
 Skup się na pracy: pozwól wbudowanym inteligentnym kreatorom
poprowadzić Cię do osiągnięcia końcowego wyniku

Pilot wyszukiwania

Pasek statusu +
Informacje o statusie
oraz skróty do
najważniejszych
narzędzi

IntuiNav +
Intuicyjne ikony, informacje
o statusie w stylu sygnalizacji
drogowej oraz kreatory
umożliwiające podejmowanie
bezpiecznych decyzji. Czytelna
mapa wyświetlana na ekranie
i grafika 3D ułatwiająca
prezentację danych.

Typowy kreator

 Wykonaj dobrze swoją pracę: system alarmowy wykorzystujący kolory
sygnalizacji świetlnej zapewnia zachowanie założonej tolerancji

 Większa wydajność: dodaj poszczególne aplikacje w dowolnym
momencie

Dowiedz się, jak zarządzać przepływem danych
 Bezpośrednia obsługa DXF: importowanie plików DXF bez potrzeby
przeprowadzania uprzedniej konwersji gdzie indziej
 Oczyszczanie plików DXF: eliminacja nieużywanych danych
 Lista punktów: dobór punktów zależnie od etapu prac
 MapOPS: identyczna obsługa plików i warstw

Pasek narzędzi
Zawiera najbardziej
przydatne narzędzia
i funkcje dla każdej aplikacji

Leica iCON build
Wszechstronne rozwiązanie do
pozycjonowania i pomiarów w terenie

Leica iCON build zapewnia niezrównaną
wszechstronność i elastyczność.
Korzystając z jednego rozwiązania wykonasz wszystkie
zadania związane z wyznaczaniem położenia obiektów.
Ponadto, każda aplikacja iCON build oferuje unikalne
funkcje, zwiększa wydajność i dokładność Twojej pracy.

Dostosuj i rozszerz narzędzia iCONstruct.
Oprogramowanie iCON jest
częścią unikalnego narzędzia
iCONstruc, które umożliwia
wykonywanie wszystkich
zadań pomiarowych na placu
budowy. iCONstruct oferuje
możliwość rozszerzenia
i dostosowania aplikacji
oprogramowania do Twoich
wszystkich potrzeb.

Szkicowanie
Zastosowania
 Funkcja "Pilot punktu" do
szybkiego i intuicyjnego
wprowadzania wymiarów na
szkic
 Szybkie tworzenie punktów,
linii, łuków, kotw, wzorów itp.
Korzyści
 Łatwo przekształcisz papierowe
projekty w modele 3D
 Uzupełniaj niekompletne dane
w terenie dodając brakujące
elementy
 Reaguj natychmiastowo na
zmiany w terenie
 Aktualizuj szkice aby
odzwierciedlały rzeczywistą
sytuację

Tyczenie linii
Zastosowania
 Tyczenie linii kontrolnych, równoległych i prostopadłych lub łuków
i obiektów względem tych linii
 Dodawanie poziomych i pionowych
offsetów
 Wytyczanie szpilek pod linki dla
wysokości odniesienia krawężników
Korzyści
 Szybkie i łatwe osiowanie kolumn i
kotew
 Łatwa odbudowa i wydłużanie niekompletnych obiektów
 Obserwacja wartość ofsetu wraz
z postępem wznoszonej budowy
 Powtarzalne ustawianie ław
ciesielskich i precyzyjne przenoszenie
wysokości eliminuje ryzyko uszkodzenia ławy

Objętości
Zastosowania
 Obliczanie objętości pryzmy materiału
lub wykopu, porównania względem
powierzchni lub wysokości
 Wykorzystanie współczynnika
zagęszczenia materiału
 Odczyt rzędnej bilansującej wykopnasyp
Korzyści
 Dokładne i wszechstronne obliczenia
objętości, niezależne od rozmiarów
i kształtu
 Obliczanie załadunku ciężarówki
z uwzględnieniem współczynnika zagęszczenia materiału
 Równoważenie wykopów i nasypów
celem optymalnego wykorzystania
materiału i maszyn
 Monitorowanie postępu prac ziemnych

Spadki
Zastosowania
 Oznaczanie linii granicy wykopu-nasypu na pierwotnej powierzchni
 Definiowane spadków do realizacji
przez koparki
 Instaluj skarpowniki jako
odzwierciedlenie powierzchni skarp
 Wskazuj pochylenie pali pod
fundamenty
Korzyści
 Łatwe określanie spadków
w terenie w %, stopniach lub
za pomocą stosunku
 Widok graficzny z góry
i w przekroju
 Bezpieczna nawigacja do właściwej
wysokości i pozycji na skarpie

Inwentaryzacje
Zastosowania
 Kontrola odległości (pozioma, pionowa,
skośna)
 Kontrola spadków i kątów
 Kontrola obszarów i obwodów w 2D
i 3D
 Okno informacyjne i mapa graficzna
Korzyści
 Weryfikuj w terenie właściwe
umiejscowienie ścian, deskowań,
kolumn, rur itp.
 Decyzje w terenie podejmuj w oparciu
o fakty a nie szacunki
 Precyzyjnie zamawiaj prefabrykowane
studzienki kątowe, systemy wentylacji,
okna lub też odpowiednie objętości
materiału do wbudowania albo
powierzchnie kostki do położenia.

Tyczenie punktów pod sieci
Zastosowania
	Łatwe tyczenie naszkicowanych lub
importowanych punktów z mapy
 Intuicyjna nawigacja po wybranych
uchwytach, szczelinach, wkładkach,
kanałach, wylotach itp.
 Automatyczny wybór kolejnego punktu
z listy lub najbliższego względem
bieżącego położenia
Korzyści
 Zoptymalizowane przybliżanie /
oddalanie lewego / prawego ekranu
dzięki podziałowi ekranu i opcjom
wyświetlania
 Zintegrowana kontrola tolerancji
zwiększa dokładność i zmniejsza błędy
 Ważne informacje o punkcje dostępne
w formie kodów w oknie informacyjnym

Pomiar
Zastosowania
 Mierz punkty, linie lub łuki i jednocześnie
przeglądaj pomiary w formie graficznej
 Dodawanie kodów do punktu i
automatyczny zapis pomiarów
 Unikalna funkcja Start/Stop przyspiesza
tworzenie linii
Korzyści
 Redukcja liczby wyjazdów dzięki
wizualnej kontroli pomiarów terenowych
 Dodawanie danych powykonawczych do
wskazanych warstw podczas pomiaru
punktów
 Zachowuj swoje linie kontrolne do
późniejszego odtworzenia
 Zapisuj dokładne dane 3D jako
podstawę do prac w programach CAD /
BIM lub planowania architektonicznego

Rozumiemy budownictwo.

intelligent

COnstruction

Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Zawsze, gdy budujesz drogi, mosty, tunele lub budynki, instrumenty z serii iCON
ułatwią Ci realizacje zlecenia. Leica iCON to więcej niż seria nowych produktów
lub oprogramowania, Leica iCON pozwoli Ci zwiększyć wydajność pracy
i zyskowność Twojego biznesu usprawniając metody pracy.
Dzięki zrozumieniu budownictwa stworzyliśmy znakomite rozwiązania:
 Elastyczne w konfiguracji
 Kompletne
 Łatwe w obsłudze
 Wydajne
When it has to be right.

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Drukowano w Polsce - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2014.
853630pl – 05.15
Leica iCON site
Custom-built Solutions for
Site Construction

Nazwa oraz logo Bluetooth® są
własnością Bluetooth SIG, Inc. i
każde użycie tych znaków przez
Leica Geosystems jest objęte
licencją. Pozostałe znaki i nazwy
handlowe należą do ich
odpowiednich właścicieli.

Leica Rugby 810, 820, 830 & 840
The toughest construction
lasers on site

intelligent
C On s t r u c t i o n

Leica iCON site
Broszura

Leica Builder
Broszura

Leica Rugby 800
Broszura

Więcej informacji na temat produktów i usług Leica iCON
znajdziesz na: www.leica-geosystems.pl/icon

Leica Geosystems sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
Tel.: +48 22 350 59 00
Fax.: +48 22 350 59 01
www.leica-geosystems.pl

