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Έχει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή

LN-100 Layout Navigator – Καινοτόμο προϊόν αποτύπωσης και χάραξης

GLS-2000 – Γεωδαιτικός Σαρωτής

MS AXII Monitoring Total Station – Γεωδαιτικός Σταθμός Υψηλής Ακρίβειας

FALCON 8 – Επαγγελματικό UAV Υψηλής Ακρίβειας



LN-100 Layout Navigator

Καινοτόμο προϊόν αποτύπωσης και χάραξης



Χάραξη ενός σημείου ή μεγάλων σχεδίων CAD. Επιλογή σημείου ή γραμμής και το LN-100 
ακαριαία θα σας υποδηλώσει τη θέση. 

Το LN-100 «κλειδώνει» και ακολουθεί το πρίσμα δίνοντας τις πληροφορίες κίνησης στο 
χρήστη προς το σημείο χάραξης.

Πρόσθετα εξαρτήματα επιτρέπουν στο LN-100 να τοποθετηθεί σε μια κολώνα κτιρίου ή σε 
μέρος που είναι δυσπρόσιτο επειδή δεν υπάρχει καμία ανάγκη να κοιτάξετε μέσα από το 
φακό. 

Το LN-100 σας ακολουθεί αυτόματα, υλοποιώντας με μοναδικό τρόπο τη 
ρομποτική καθοδήγηση, αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εργασίας 
σε μέγιστο βαθμό.



Μοναδικά 
Πλεονεκτήματα

• Απλή Χρήση

• Ένας μόνο χειριστής 

• Αυτόματη οριζοντίωση 

• Ασύρματη επικοινωνία (Wireless)

• Χειρισμός από smartphone ή tablet

• Απλή τοποθέτηση



Magnet Construct



Μοναδικά Πλεονεκτήματα
• Εφαρμογή για smartphones και tablets.

• Δημιουργήθηκε για να καθοδηγεί robotic total stations και 

Layout navigators.

• Απλό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας.

• Μεταφορά δεδομένων μέσω email και MAGNET Enterprise

• Γρήγορη εγκατάσταση μέσω Google Play Store και Apple 

iTunes App Store



Laser Scanner GLS-2000



ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ 3D LASER

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΤΟΜΙΑ

Μικρό μέγεθος, Μεγάλη απόδοση!
Ο ανθεκτικός και συμπαγής σαρωτής είναι ιδανικός για εργασία σε 
εξωτερικούς χώρους. Οι διπλές κάμερες προσφέρουν τη μέγιστη 
ευελιξία ενώ η επιλογή λέιζερ από τον χρήστη επιτρέπει σαρώσεις σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον.

Υψηλή ταχύτητα σάρωσης!
Η εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα σάρωσης του GLS-2000 παρέχει 
εξοικονόμηση χρόνου χωρίς να διακυβεύεται η ακρίβεια. Ο σαρωτής 
θα συλλέξει μια πλήρη σάρωση 360º από το χώρο εργασίας σας σε 
λιγότερο από 3 λεπτά, (συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων).



ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ 3D LASER

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΤΟΜΙΑ

Σάρωση One Touch!
H σάρωση δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη. Γίνεται με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Χρησιμοποιεί προκαθορισμένες παραμέτρους σάρωσης 
για να εξοικονομήσετε εσείς χρόνο και να αυξήσετε την 
παραγωγικότητα. Η προβολή των σαρωμένων δεδομένων στην οθόνη 
εξασφαλίζει την σωστή κάλυψη του έργου.

Απρόσκοπτη ροή εργασίας με το Magnet Collage
Η ροή εργασίας ολοκληρώνεται με το λογισμικό Magnet Collage. 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

• Σάρωση σε δίκτυο όδευσης με έλεγχο προσανατολισμού
• Σάρωση με προσδιορισμό θέσης μέσω οπισθοτομίας
• Πολύ μεγάλη ακρίβεια σάρωσης
• Υψηλής ταχύτητας πανοραμική σάρωση 360º
• Διπλή κάμερα (Dual Camera)
• Σάρωση με ένα πλήκτρο και έγχρωμη οθόνη αφής
• Τεχνολογία ακριβούς σάρωσης (+low noise data)
• Επιλογή τύπου λέιζερ από τον χρήστη (Class 1M ή 3R)
• Μεγάλο εύρος σάρωσης – έως 500 μέτρα



Magnet Collage



ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Συνδυασμός 3D δεδομένων από κινητούς ή στατικούς αισθητήρες.
• Πολύ γρήγορη διαχείριση μεγάλου όγκου τρισδιάστατων δεδομένων.
• Συνδυασμός Δεδομένων Αποτύπωσης από διάφορες τεχνικές 

μέτρησης.
• Προηγμένη ένωση θέσεων σάρωσης (Automated, Cloud to Cloud, 

Station and Backsight, Resection).
• Πλήρης υποστήριξη όλων των προβολικών συστημάτων και μοντέλων 

γεωειδούς.
• Εξαγωγή και Εισαγωγή από format διαφόρων λογισμικών. 
• Ταχύτατη επεξεργασία



MS AXII Monitoring Total Station 



Παρακολούθηση παραμορφώσεων και μικρομετακινήσεων

Διασφάλιση:

• Λειτουργικότητας
• Σταθερότητας
• Ασφάλειας



Γιατί χρειάζεται η Παρακολούθηση

Κολονία, Γερμανία

Σάο Πάολο, Βραζιλία

Αυτοκινητόδρομος 
Nicoll, Σιγκαπούρη



Bingham County, Ορυχεία 
Χαλκού, Γιούτα ΗΠΑ

Γιατί χρειάζεται η Παρακολούθηση



TS

GNSS

Γεωτεχνικοί και
Περιβαλλοντικοί Αισθητήρες

Αμφίδρομη Επικοινωνία
μέσω Κιν. Τηλεφωνίας, Wi-Fi, 

Ethernet
DELTA 
LINK

DELTA 
WATCH



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

MS AXII Monitoring Total Station

 Τεχνολογία Exclusive Matrix Detection
 Ανθεκτικότητα για Εφαρμογές Μακράς Διάρκειας
 Απομακρυσμένος Έλεγχος μέσω Delta Link
 0.5mm Υπέρ - Υψηλή Ακρίβεια Μέτρησης Απόστασης
 Υπέρ - Υψηλή Γωνιομετρική Ακρίβεια 0.5”
 Ακρίβεια Auto Pointing 1" (με τυπικό Πρίσμα)
 Προστασία κατά IP65



Delta Link – Κύρια Χαρακτηριστικά

 Καταγραφή Δεδομένων σε περίπτωση 
διακοπής επικοινωνίας

 Ενσωματωμένος μετεωρολογικός αισθητήρας

 Έξυπνη διαχείριση τροφοδοσίας και 
επικοινωνιών



Delta Log – Κύρια Χαρακτηριστικά
 Απλή εγκατάσταση για τον έλεγχο του Γεωδαιτικού 

Σταθμού

 Εύχρηστο Περιβάλλον Χρήστη

 Εύκολη Διαχείριση Μετρήσεων

 Υψηλός βαθμός παραμετροποίησης για βέλτιστη 
απόδοση και ελαχιστοποίηση κινδύνου λήψης 
δεδομένων χαμηλής ακρίβειας

 Εύχρηστα εργαλεία παραμετροποίησης



Delta Watch – Κύρια Χαρακτηριστικά

Συνόρθωση Δικτύου

 Επεξεργασία μετρήσεων Γεωδαιτικού Σταθμού και 
Χωροβάτη είτε ξεχωριστά είτε συνδυαστικά.

 2D + 1D συνόρθωση δικτύου.
 Ιεραρχική, δυναμική ή ελεύθερη (unconstrained) 

συνόρθωση με Μ.Ε.Τ.
 Εύρωστη ή μη (robust and non-robust) εκτίμηση 

Ελαχίστων Τετραγώνων.
 Απεριόριστο πλήθος μετρημένων σημείων και 

πρισμάτων.  
 Στατιστικός έλεγχος ποιότητας



Delta Watch – Κύρια Χαρακτηριστικά
Τοπικοί Κάναβοι

 Δημιουργία αυθαίρετων Συστημάτων
Συντεταγμένων

 Διανύσματα κίνησης αναφορικά με Δομικούς
άξονες, όπως π.χ. άξονες τούνελ, κτιρίων κ.λ.π.

 Εύκολη συσχέτιση διανυσμάτων κίνησης με 
Δομικούς άξονες

Υ

Χ



Delta Watch – Κύρια Χαρακτηριστικά
Οπτικοποίηση Δεδομένων και Αναφορές

 Δημιουργία διαγραμμάτων, πινάκων και αναφορών

 Όλα τα δεδομένα μπορούν να εξαχθούν



Delta Watch – Κύρια Χαρακτηριστικά
Συναγερμοί

 Ρύθμιση απεριόριστων ορίων ειδοποίησης.  

 Ενεργοποίηση Συναγερμών για συγκεκριμένες 
δομές.

 Αποστολή Συναγερμών μέσω email ή SMS.

 Όλοι οι συναγερμοί καταχωρούνται στη Βάση 
Δεδομένων.



Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το monitoring;

Παντού!



Topcon Falcon 8



Δυνατότητες αποτύπωσης
 Οριζόντια αποτύπωση

 Κάθετη αποτύπωση



• Αυτόματος πιλότος TRINITY

• Ακριβής πτήση πάνω από προκαθορισμένα 
σημεία=> ακριβής επικάλυψη των εικόνων

• Αποτελεσματική Μαζική Συλλογή Δεδομένων= 
συλλέγεται ο ελάχιστος αριθμός εικόνων => 
ελαχιστοποίηση χρόνου συλλογής

Topcon Falcon 8
Βασικό Πλεονέκτημα       Παραγωγικότητα / Ποιότητα Δεδομένων



• Δυνατός Άνεμος (έως και 12 m/s)
• Το Falcon 8 δεν αποκλίνει από την αποδοτική 

τροχιά πτήσης ακόμα και σε ανέμους 12 m/s  
• Διαθέτει αντιζύγιο και σταθεροποιεί τις εικόνες

• Πετάει σε περιορισμένους χώρους
• Μπορεί να απογειωθεί / προσγειωθεί σε 

περιορισμένους χώρους
• Ιδανικό για χαρτογράφηση επικλινών εδαφών όπως 

λατομεία

Βασικό Πλεονέκτημα       Παραγωγικότητα / Ποιότητα Δεδομένων 
σε σύκγριση με τα UAV’s με φτερά

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



• Προ-Πτήσης
• Έτοιμο για πτήση σε 1 λεπτό
• Βολικό (μικρό σε μέγεθος και βάρος, εύκολο στη μεταφορά)
• Δεν είναι απαραίτητη η βαθμονόμηση της κάμερας και του UAV

• Κατά τη διάρκεια της πτήσης
• Οι φωτογραφίες τραβιούνται σε προκαθορισμένα σημεία (όχι ανά χρονικά διαστήματα)
• Επικάλυψη ακριβείας=> σημαντικό για 3D modeling και φωτογραμμετρία
• Χαρτογράφηση 1000 στρεμμάτων σε 45 λεπτά με GSD 2cm, ή 350 στρέμματα σε 1 πτήση

• Μετά τη πτήση
• Ροή εργασίας => ready-to-use software: Pix4D ή Agisoft/Photoscan ή 3D Survey
• Βολικό => εύκολο κατέβασμα δεδομένων / ετικέτες φωτογραφιών
• Λιγότερες φωτ. => απαιτείται λιγότερη υπολογιστική ισχύ

=> γρηγορότερός υπολογισμός/δεδομένα στον ίδιο χρόνο

Βασικό Πλεονέκτημα Παραγωγικότητα & 
Ακρίβεια, κάνε περισσότερα σε 
λιγότερο χρόνο

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



 Σχήμα V
 Παντεταρισμένο – κανένα άλλο UAV δεν το έχει

Ποιό χαρακτηριστικό είναι μοναδικό?



 Σχήμα V
 Η κάμερα μπορεί να κοιτάζει 90º προς τα πάνω ή επίσης 90º 

προς τα κάτω
 Όχι έλικες στο οπτικό πεδίο της κάμερας

⇒ Προνόμιο?

 Σχήμα V
 Όχι αποπροσανατολισμός πιλότου

⇒ Προνόμιο?



 Μέγιστη σταθερότητα πτήσης λόγω του TRINITY

 Οι δυναμικοί αλγόριθμοι ελέγχου είναι 5 φορές γρηγορότεροι από 
οποιοδήποτε άλλο πολυκόπτερο

 Το GPS κρατά σταθερή τη θέση ακόμα και σε ανέμους ταχύτητας έως 
και 12 m/s στην αυτόματη λειτουργία

Ποιό χαρακτηριστικό είναι μοναδικό?

⇒ Μπορείτε να πλησιάσετε κατασκευές περισσότερο απ’ ότι με 
οποιοδήποτε άλλο σύστημα

⇒ Ευκολία στη πτήση και στην σταθεροποίηση των εικόνων

⇒ Προνόμιο?



 Ωφέλιμο φορτίο επιθεώρησης
 Σύγχρονες, Γεωαναφερμένες Θερμικές και RGB Εικόνες

Ποιό χαρακτηριστικό είναι μοναδικό?



• Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση
 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8
Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση



• Παράδειγμα – Κάθετη Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



• Παράδειγμα – Οριζόντια Αποτύπωση

 Χαρτογράφιση / Τοπογραφία Topcon Falcon 8



Καλύτερες περιπτώσεις Επιθεώρηση Φωτοβολταϊκών

Topcon Falcon 8
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