Leica ScanStation P30/P40
Każdy szczegół ma znaczenie

Właściwy wybór

Redukcja przestojów

Kompletne rozwiązanie do
skanowania

Zawsze, gdy opracowujesz szczegółowy
plan powykonawczy fasady, rozkład
podłogi w 2D lub dane 3D do
zintegrowania z systemem BIM
(modelowanie informacji o budynkach).
Planowanie w czasie rzeczywistym
projektów architektonicznych
i budowlanych z dokładnych i szybko
pozyskanych danych jest ważne. Nowe
skanery z serii ScanStation od Leica
Gesystems to właściwy wybór, ponieważ
każdy szczegół ma znaczenie.

Skaner Leica ScanStation dostarcza
najwyższej jakości dane 3D i zobrazowania HDR z szybkością 1 mln punktów na
sekundę, w odległości do 270 m od
skanera. Niezrównany zasięg oraz
dokładność kątowa w połączeniu z niskim
poziomem szumu i geodezyjnym kompensatorem dwuosiowym, to podstawa
pozyskiwania bardzo szczegółowych,
kolorowych chmur punktów 3D realistycznie odwzorowujących rzeczywistość.

Leica Geosystems oferuje nowe skanery
z rodziny Leica ScanStation, które są
częścią portfolio obejmującego sprzęt,
oprogramowanie, usługi, szkolenia
i wsparcie techniczne. Dane 3D pozyskane
przez skanery mogą zostać przetworzone
we wiodącym pakiecie do obsługi chmur
punktów w skład, którego wchodzi
samodzielne oprogramowanie Leica
Cyclone, nakładka Leica CloudWorx do
pracy w systemach CAD oraz darmowe
oprogramowanie do wizualizacji Leica
TruView.

leica-geosystems.pl

Leica ScanStation P30/P40 Specyfikacja techniczna
DANE OGÓLNE

ZASILANIE

Dokładność pojedynczego
pomiaru *
Dokładność pomiaru
odległości
Dokładność kątowa
Dokładność pozycji 3D
Skanowanie tarcz **
Kompensator dwuosiowy

Zasilacz
Typ baterii

1,2 mm + 10 ppm w całym zakresie
8" w poziomie; 8" w pionie
3 mm przy 50 m; 6 mm przy 100 m
Odchylenie standardowe 2 mm przy 50 m
Kompensator cieczowy działający w czasie rzeczywistym,
możliwość wł. /wył., rozdzielczość 1", zakres dynamiczny
± 5’; dokładność 1,5"

SYSTEM POMIARU ODLEGŁOŚCI
Typ

Długość fali
Klasa lasera
Rozbieżność wiązki
Średnica wiązki na oknie
frontowym
Zasięg i odbicie

Szybkość skanowania
Szum odległości *
Pole widzenia
W poziomie
W pionie
Pojemność pamięci
Komunikacja / transfer
danych
Wbudowany wyświetlacz
Pion laserowy

Ultra szybka metoda impulsowa oparta o pomiar czasu
przelotu impulsu lasera wspomagana przez technologię
WFD
1550 nm (niewidoczna) / 658 (widoczna)
1 (zgodnie z normą IEC 60825:2014)
< 0,23 mrad (FWHM, pełny zakres kątowy)
≤ 3,5 mm (FWHM)
Minimalny zasięg 0,4 m
Maksymalny zasięg przy odbiciu
120 m
180 m
270 m
P30
18 %
–
–
P40
8%
18 %
34 %
Do 1 000 000 punktów na sekundę
0,4 mm RMS przy 10 m
0,5 mm RMS przy 50 m
360°
290°
Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności 256 GB lub
zewnętrzny nośnik pamięci USB
Gigabit Ethernet, zintegrowany WLAN lub urządzenie
komunikacyjne montowane w porcie USB 2.0
Kolorowy graficzny ekran dotykowy, VGA (640 x 480
pikseli), w zestawie rysik
Laser klasy 1 (IEC 60825:2014)
Dokładność centrowania: 1,5 mm z wysokości 1,5 m
Średnica plamki lasera: 2,5 mm z wysokości 1,5 m
Możliwość włączenia / wyłączenia

OBRAZOWANIE POMIARÓW
Kamera wewnętrzna
Rozdzielczość
Rozmiar piksela
Wideo
Balans bieli
HDR
Kamera zewnętrzna

Prąd stały 24 V, prąd zmienny 100 – 240 V
2x wewnętrzna: Litowo – jonowa; Zewnętrzna: Li-Ion
(podłączona przez port zewnętrzny, jednoczesne użycie,
możliwość wymiany w trakcie pracy skanera)
Wewnętrzna > 5,5 h (2 baterie)
Zewnętrzna > 7,5 h (temperatura pokojowa)

Czas pracy

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność
Pył / woda

–20°C do +50°C
–40°C do +70°C
95 %, bez kondensacji
Zabezpieczenie przed wnikaniem cząstek stałych
i płynów - norma IP54 (IEC 60529)

WYMIARY, WAGA
Skaner
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
Bateria (wewnętrzna)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
Waga
Montaż

238 mm × 358 mm × 395 mm
12,25 kg; nominalnie (bez baterii)
40 mm × 72 mm × 77 mm
0,4 kg
Normalny lub odwrócony

MOŻLIWOŚCI STEROWANIA
Wbudowany kolorowy ekran do sterowania pracą skanera.
Zdalne sterowanie: Kontroler Leica CS10/CS15/CS20/CS35 lub inne odpowiednie
urządzenie takie, jak iPad, iPhone i inne smartfony; symulator zewnętrzny.
FUNKCJONALNOŚĆ
Praca geodezyjna i łączenie
skanów
Kontrola i rektyfikacja
Identyfikacja tarcz w
interfejsie użytkownika
Wbudowany interfejs
użytkownika
Skanowanie jednym
przyciskiem
Definiowanie obszaru
skanowania
Podwójny skan

Szybka orientacja, Ustawienie azymutu, Znany punkt
wstecz, Wcięcie (4 i 6 parametrów), Ciąg poligonowy
Procedura terenowej kontroli parametrów kątowych,
kompensatora i zasięgu
Wybór tarcz z obrazu wideo lub skanów
Do wyboru - standardowy lub zaawansowany
Obsługa skanera za pomocą jednego przycisku
Wybór obszaru skanowania z podglądu wideo lub
preskanu; tryb wsadowy - wiele skanów
Automatyczne usuwanie obiektów ruchomych

Zamówienia
4 MP na każdy kolorowy obraz 17° × 17°;
700 MP na obraz panoramiczny
2,2 µm
Przesyłanie obrazu wideo z zoomem, automatyczne
dostosowanie do otaczającego światła
Słonecznie, pochmurno, ciepłe światło, zimne światło,
konfigurowane przez Użytkownika
Odwzorowanie odcieni / pełny zakres
Obsługa Canon EOS 60D/70D/80D

Skontaktuj się z Leica Geosystems lub autoryzowanym dystrybutorem.

Wszystkie parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Wszystkie dokładności podano dla 1 sigma chyba, że w tekście zaznaczono inaczej.
*
Przy albedo 78 %
**
Matematyczne wpasowanie na płaskie czarno biało tarcze HDS 4,5"
Skaner: Laser klasy 1 zgodnie z normą IEC 60825:2014
Pionownik laserowy: Laser klasy 1 zgodnie z normą IEC 60825:2014
iPhone oraz iPad to znaki handlowe Apple Inc.
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 RTC360 3D Reality
Capture Solution
Fast. Agile. Precise.

Leica Cyclone REGISTER

Leica Cyclone MODEL
Processing laser scans
into deliverables

The gold-standard for
point cloud registration

The meshed ground surface is
shown displayed with colours
mapped by elevation

A detailed plant model is
integrated with structure and
ground surface models

3D Reality Capture

Users can easily
model buildings,
roads, structures,
bridges, light
poles and more

Aktywne Wsparcie Klienta (ACC)
Aktywne Wsparcie Klienta to program partnerski prowadzony dla Klientów
przez Leica Geosystems. Pakiety Opieki Technicznej (CCP) zapewniają
optymalne wsparcie techniczne i bieżące aktualizacje oprogramowania
celem utrzymana wydajności pracy Twojego instrumentu na najwyższym
poziomie. Na portalu myWorld @ Leica Geosystems znajdziesz obszerne
informacje przez 24/7.

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 350 59 00
Fax: +48 22 350 59 01

Creating modeled objects from your point cloud data to bring
new efficiency and utility to all your 2D and 3D projects.

Fast

Agile

Precise

The Leica RTC360 laser scanner makes 3D
reality capture faster than ever before.
With a measuring rate of up to 2 million
points per second and advanced HDR
imaging system, the creation of coloured
3D point clouds can be completed in
under 2 minutes. Plus, automated
targetless field registration (based on VIS
technology) and the seamless,
automated transfer of data from site to
office reduce time spent in the field and
further maximise productivity.

Small and lightweight, the Leica RTC360
scanner’s portable design and collapsible
tripod mean it’s compact enough to fit
into most backpacks, ready to be taken
anywhere. Once on-site, easy-to-use
one-button operation makes for fast,
hassle-free scanning.

Low noise data allows for better images,
resulting in crisp, high-quality scans that
are rich in detail and ready for use in a
range of applications. Combined with
Cyclone FIELD 360 software for automated
registration in the field, the Leica RTC360
scanner offers outstanding precision that
can be checked on-site.
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Leica RTC360
Skaner laserowy 3D

Speed

Scale

Simplicity

Available automation features, friendly
wizards and powerful algorithms
provide unsurpassed office productivity
- even for very large data sets. Auto
alignment allows for fast alignment of
scans at import or post import without
manual intervention. Users can also
take advantage of registration options
based on scan targets, scene features,
overlapping points, survey data or VIS
links and Cyclone FIELD 360 prealignments (when using an RTC360) to
speed the registration process.

Cyclone REGISTER is the industry’s best
and most reliable solution to register
large data sets. Whether you are
working with a handful of scans or
many thousand, Cyclone REGISTER is
equipped to handle the task. Cyclone
REGISTER accepts data from all your
point cloud and imaging sensors with
ease and lets you work with all your
data simultaneously.

Cyclone REGISTER brings unparalleled
simplicity to complex point cloud
registrations. During or even post-import,
users can improve their auto-alignment
speeds and accuracies via SmartAlign by
manually placing scans in their
approximate positions or automatically
connecting them by time captured or
distance between scans. For users who
prefer a graphical display of their data
during registration, Visual Alignment allows
them to position scans based on common
geometry via an easily legible high-contrast
visualised point cloud.

leica-geosystems.com

Leica Cyclone REGISTER

Unmatched versatility and performance help make Leica Cyclone
MODEL the industry’s most popular standalone software for
analysing rich point cloud data and converting the data into
deliverables.
Cyclone MODEL boasts powerful visualisation and point cloud
navigation plus the industry’s most complete tool set for modeling
and survey workflows. These tools can be applied to 3D projects
spanning applications in engineering, construction, asset
management, heritage, forensics, and other areas.
Cyclone MODEL provides unmatched office productivity, automating
many time-consuming tasks. Cyclone MODEL reflects the data
quality and accuracy advantages that users worldwide expect from
Leica Geosystems.

Features and Benefits:
n Floor Flatness/Floor Levelness tool that automatically calculates a
report according to ASTM1155 standard
n Import of Cyclone REGISTER 360 Projects
n 3D navigation and “fly mode” with 3D mouse support
n Direct import of Leica Pegasus project data, including device
trajectories for easy TruView creation along device tracks
n Direct import of DotProduct *.dp files
n Batch import of iSTAR and Spheron panoramic images
n Texture mapping with Auto-Align panos to scans, supporting
iSTAR, Spheron, and Nodal Ninja workflows
n Texture mapping with HDR Tone Map editor
n Multiple, fast, convenient visualisation modes
n Ortho Image Extraction
n Publish COE to Cyclone MODEL VR (with Cyclone MODEL VR
PUBLISHER License)
n Create GeoTags
n View assets from imported Leica RTC360 projects
Plant & building tools include:
n Best-fit modelling, catalogue fitting, clash detection
n Auto Pipe Finder and Pipe Run Finder - automatically find and fit
cylinders
Civil & related tools include:
n Data collector emulation
n Create contours, breaklines, COGO points, cross sections
n TIN/mesh creation, volumes, areas, clearances
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Leica Cyclone MODEL

