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Leica Pegasus:Backpack – System do
skanowania kinematycznego pracujący we
wnętrzach i w terenie
W dzisiejszym świecie coraz częściej wymagana jest profesjonalna dokumentacja, aby dotrzymać kroku ciągłym zmianom.
Leica Pegasus:Backpack to nagradzane, przenośne rozwiązanie do skanowania kinematycznego, umożliwiające
pozyskiwanie profesjonalnej dokumentacji w pomieszczeniach, w terenie i pod ziemią. Ten instrument jest niezależny
od stanowiska, pozyskuje i łączy zdjęcia oraz chmury punktów, nawet na obszarach, gdzie nie można odbierać sygnału
GNSS. Umożliwia mapowanie w różnym czasie i z różnych miejscach, co pozwala tworzyć rozwiązania na potrzeby BIM,
szkoleń przemysłowych, bezpieczeństwa i ochrony, reakcji na katastrofy i różnych innych zastosowań wykorzystywanych
w trudnych warunkach. Zaoszczędzisz czas oraz zwiększysz bezpieczeństwo - zeskanujesz najtrudniej dostępne miejsca.
Pegasus:Backpack pozwala podejmować szybkie, łatwe i świadome decyzje w szybko zmieniających się i trudnych warunkach.
CECHY KONSTRUKCYJNE

Wysoka ergonomia

Lekki i wytrzymały

Możliwość rozbudowy

Łatwo transportowalny

Ta mobilna technologia do
skanowania kinematycznego
oferuje sprawdzoną ergonomię
plecaka trekkingowego,
zapewniającego komfort przez
długi czas użytkowania.

Rama z włókna węglowego
utrzymuje wszystkie
komponenty i nadaje kształt
smukłej obudowie, oferuje
maksymalną stabilność
i utrzymuje wagę na poziomie
12 kg.

Różne, łatwo dostępne
porty rozszerzeń umożliwiają
integrację czujników
peryferyjnych, takich jak
zewnętrzny moduł świetlny lub
kamera termowizyjna.

Wytrzymała aluminiowa
obudowa z kółkami i
uchwytami ułatwiającymi
transport. Przy wadze
całkowitej 30 kg plecak można
nadać jako bagaż lotniczy.

BIM

Bezpieczeństwo i ochrona

Pozyskuj dane okresowo i wydajnie, aby dokumentować
postępy na budowach i realizować kolejne cele. Łatwo
monitoruj budowę, aby dotrzymać terminów
i dostarczaj kompletną chmurę punktów 3D
z inwentaryzacji oraz zobrazowania po zakończeniu
budowy.

Podejmuj decyzje w czasie rzeczywistym na podstawie
dokładnych danych, aby tworzyć plany ewakuacji i mapy
tras. Skorzystaj z wyraźnych i szczegółowych obrazów
oraz chmur punktów i powiadomień o zmianach
zachodzących na obszarach. Prowadź dokładne
mapowanie gęsto zaludnionych obszarów i daj władzom
środki do utrzymania bezpieczeństwa w dużym tłumie.

Wydajne, dokładne, wszechstronne Profesjonalne dokumentowanie dowolnego obiektu
Zaprojektowany do szybkiego i łatwego skanowania kinematycznego, Leica Pegasus:Backpack zmienia skanowanie
progresywne w łatwą procedurę. Oprogramowanie Leica Pegasus do przetwarzania danych i realizacji projektów w
pomieszczeniach i w terenie, wykorzystuje potężne automatyczne oraz półautomatyczne funkcje do ekstrakcji obiektów
dla ESRI ArcGIS i Autodesk AutoCAD.

Bezpośrednia praca w ESRI ArcGIS

Bezpośrednia praca w Autodesk AutoCAD

CECHY TECHNOLOGICZNE
Zsynchronizowane obrazowanie i pozyskiwanie chmur punktów przez pięć kamer o rozdzielczości 4 MP i dwa profilery LiDAR
Technologia SLAM (Simultaneius Localisation and Mapping) oraz precyzyjny moduł IMU umożliwiają dokładne mapowanie na obszarach
bez dostępu do sygnału GNSS
Dodatkowe opcjonalne oświetlenie zapewniające pozyskiwanie dobrej jakości danych w ciemnych miejscach
Cztery baterie z możliwością wymiany podczas pracy, trwającej do 6 godzin
Wyzwalanie pracy zewnętrznych urządzeń i porty do synchronizacji umożliwiające integrację sensorów
Podgląd pozyskanych danych w czasie rzeczywistym na tablecie

Zarządzanie kryzysowe

Szkolenia przemysłowe

Osoby reagujące na klęski żywiołowe mogą skanować
dotknięte obszary w 3D chodząc po terenie, co
przyspiesza pracę, a zatem skraca czas przebywania
operatora na obszarze zagrożenia. Osoby te
mogą pozyskiwać krytyczne dane potrzebne do
podejmowania szybszych i lepszych decyzji, które
zwiększają szansę na przeżycie i odbudowę.

Znajomość i zrozumienie krajobrazu przemysłowego podczas reagowania w nagłych sytuacjach, może
zmniejszyć szkody i uratować życie. Dokumentuj obiekty w chmurach punktów 3D i na obrazach, aby szkolić
swój zespół do szybkiej, bezpiecznej i skutecznej reakcji
w sytuacjach awaryjnych wykorzystując rzeczywiste
modele.

Od niemal 200 lat Leica Geosystems zmienia świat pomiarów
i geodezji, opracowuje kompletne rozwiązania dla profesjonalistów.
Leica Geosystems jest znana z opracowywania wartościowych
produktów i innowacyjnych rozwiązań. Specjaliści z różnych branż,
takich jak przemysł lotniczy i obronny, bezpieczeństwo
i ochrona, budownictwo i produkcja, ufają Leica Geosystems podczas
realizacji wszystkich prac związanych z pozyskiwaniem danych
geoprzestrzennych. 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 AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2016.
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Leica Pegasus:Stream
Mobile reality capture

Leica Pegasus:Two
Mobile reality capture

Leica Pegasus:Backpack
Mobile reality capture

Leica Pegasus:MapFactory
Mobile Reality Capture
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manage your assets

BIM documentation

Industrial training

manage
your
assets
Examine
density
change

Find buried object

Positioning
agnostic
High accuracy

Find buried objects

Uncover network leakages

The Leica Pegasus:Stream not only
makes buried objects visible but
uncovers potential dangers, such as
unintentionally damaging utility assets

Increase efficiency of water networks
and reduce revenue loss by measuring
density changes underground to
uncover leakages. With laser scanning

when digging to minimise unnecessary
costs by avoiding utility outages. Unlike

above and ground penetrating radar
below, you can potentially collect up to

sole cable locators, it can detect any
material, metal or otherwise, up to 10 m
underground whilst continuously flowing
with traffic to capture complete views
and without blocking the road.

100 km per day at 15 km/hr to
periodically inspects your complete
network in a single pass providing
accurate digital documentation for GIS
and CAD modelling.

Increase your ROI

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

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

scanning and imaging above and ground
penetrating radar below, you capture

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.

the complete view of a targeted area at
the highest available accuracy. Mass
digitisation of infrastructure assets has
never been faster, more accurate and
safer for your crew.

The Leica Pegasus:Backpack enables

Create reality based 3D industrial

Make faster and better decisions

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

validation. It delivers a complete as-built

operating in. Enhanced trajectory

pedestrian-only, underground or

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

level and making indoor data capture

while adding the further value of

the area on foot to ultimately save

easier than ever.

combining images and LiDAR.

lives and minimise damage.
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Find buried object

Security & disaster response

Leica
Pegasus:Two
System do
skanowania
kinematycznego

High accuracy

safe & fast

safe & fast

Examine density change

Positioning agnostic
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