Leica Viva Beeldopname
Verrijk uw meting

u vooruit helpen
CTR16 – radio cap
met veilige en
snelle draadloze technologie

Of u nu een object wilt uitzetten op een bouwplaats of u heeft
nauwkeurige metingen van een tunnel of brug nodig; of u nu de
oppervlakte van een perceel wilt bepalen, de positie van een hoogspanningsmast nodig heeft of objecten wilt inmeten voor een
situatie kaart – u heeft behoefte aan betrouwbare en nauwkeurige
gegevens.
Leica Viva combineert een breed scala van innovatieve producten
ontworpen om te voldoen aan de dagelijkse positionering uitdagingen.
De eenvoudige maar krachtige en veelzijdige Leica Viva hardware en
software dragen zorg voor optimale prestaties en productiviteit.
Leica Viva geeft u inspiratie om uw ambitieuze visies uit te laten
komen.
When it has to be right.

Illustraties, beschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend. Alle rechten voorbehouden.
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Total Quality Management
– ons streven naar totale
klanttevredenheid.
Afstandmeter (Prisma),
ATR en PowerSearch:
Laser klasse 1 in overeenstemming met IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1
Laserlood:
Laser klasse 2 in overeenstemming met IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1

Leica

Meten met
ondersteuning van beeld

Afstandmeter (Geen prisma):
Laser klasse 3R in overeenstemming met IEC 60825-1 resp.
EN 60825-1

Imaging

In het live beeld van de Total Station kunt u elk gewenst punt aanwijzen
en het toestel naar het punt laten draaien en laten meten. Visualiseer
direct het gemeten object tijdens de meting.
Uw voordeel – alles kunnen meten zonder terug te hoeven keren
naar de Total Station en controle op alle gemeten punten en eigenschappen omdat deze geprojecteerd worden op het beeld.

Leica CS15
Veldboek met
SmartWorx Viva

Smart
Worx

Het Bluetooth® woordmerk en
logo’s zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik
van deze merken door Leica
Geosystems AG is onder licentie.
Windows CE is een geregistreerd
handelsmerk van Microsoft
Corporation.
Andere handelsmerken en
handelsnamen zijn van hun
respectieve eigenaars.
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Uw Visie: Beelden die het verhaal van een meting vertellen
Welkom bij Leica Viva Beeldopname
Verrijk uw meting

Vastleggen
Met een enkele druk op de knop een afbeelding met hoge resolutie
vastleggen of een screenshot maken.
Uw voordeel – beelden maken een papieren veldwerk en het
herhaaldelijk bezoeken van een locatie overbodig.

Leica Viva Beeldopname verrijkt uw
meting met visuele documentatie en
productiviteitsverbeteringen op de
Total Station en het veldboek.

RH16 – radio handvat

Visualiseer uw metingen en voeg waarde
toe aan uw meet documentatie

Koppelen
Na het vastleggen en schetsen, kunnen de beelden worden gekoppeld aan
elk object wat van belang is (punt, lijn, vlak) of gewoon worden opgeslagen
met een tijdstempel.
Uw voordeel – eenvoudig foto’s en meetgegeven archiveren.
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Panorama
Definieer eenvoudig een 360° gebied en de Total Station voegt alle beelden
automatisch samen om 1 panoramisch beeld te creëren.
Uw voordeel – een eenvoudige, handige en snelle manier om de
meet omgeving volledig te documenteren.

Visualiseren
Projecteren van punten en eigenschappen direct op het live beeld om exact
te kunnen zien wat er gemeten is en wat nog gemeten moet worden.
Uw voordeel – wat u ziet is wat u krijgt. Visuele controle op volledigheid van uw meting in het veld, op elke gewenst moment.

Schetsen
Nieuwe en opgeslagen beelden kunnen worden aangepast door in de foto
te schetsen met elke kleur, lijnstijl en lijndikte om zo op een unieke wijze
waardevolle informatie over te brengen.
Uw voordeel – geen papieren veldwerk meer nodig.
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