
REVOLUCIÓ A 3D LÉZERSZKENNELÉSBEN
GYORS  PONTOS – HATÉKONY  EREDMÉNYES

Lehet épület felmérése, ingatlan értékbecslése, barlang és üreg térképezése,

erdőség szkennelése, vagy akár bűnügyi helyszín rekonstrukciója  a ZEB

REVO hihetetlenül sokoldalú könnyen használható lézerszkenner.

Többféle mobil platformra szerelhető, legyen az hátizsák, egyedi jármű, UAV, vagy akár használható

kézben tartva. Az ideális felmérendő terület jellemzői: zárt, tagolt  összetett, többszintű

Lehetővé teszi: a mérési költségek és a ráfordított idő csökkentését, gyorsítja a regisztrációt,

könnyű és egyszerű használattával gyors betanítás érhető el.

Főbb jellemzői:

• Hatótávolság 30m

• Egyszerűen kezelhető

• IP65 védelem, robusztus kivitel

• Szkennelési sebesség 43.200 pont/sec

• Üzemi hőmérséklet tartomány 0C° +50 C°

• Szkenner mindössze 1 kg, teljes csomag 4,1 kg (hátizsák, akkumulátor)

1.000 m² területű, tagolt helyiség felmérését tekintve a fenti arányokkal
szembesülhetünk.
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http://laservision.hu/termekeink/geoslam/
http://laservision.hu/termekeink/geoslam/
http://laservision.hu/szoftverek-forgalmazasa/bentley/


Szkennelés
A 100 Hzes szenzor 360 fokos gömbi nézetben
biztosítja a gyors, pontos, minőségi adatrögzítést.
43.000 pont/sec teljesítménnyel a teljes valóság
feltérképezésre kerül.

Automatikusregisztráció
SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping)
regisztráció a GeoSLAM desktop vagy a GeoSLAM
felhő alapú „payasyougo” rendszerrével.

Pontfelhő
A mérések eredménye egy regisztrált pontfelhő
állomány. Az adatok kompatibilisek CAD és GIS
mérnöktervező szoftverekkel. (pl.: ArchiCAD,
Autodesk, Bentley, Esri)

MOBIL  STRAPABÍRÓ  KÖLTSÉGHATÉKONY
1000 2 30 PERC ALATTm

További információk, ajánlatkérés:
Burken Kft.  a GeoSLAM hivatalos forgalmazója
www.laservision.hu
info@burken.hu • +36 1 415 0220 v20170221

"GeoSLAM Cloud" felhő alapú folyamatban egyszerűen feltölthető “drag and drop” a felmért
adathalmaz. Egyszeri feltöltés és automatikus illesztés után, az ügyfél csak a felmért területnek
megfelelően fizet a feldolgozásért.

További opció lehetővé teszi a felhasználónak, hogy ‘zászlókkal’ jelölje az esetleges hibákat, illetve
adatokat osszon meg kollégáival. Ez az új megközelítés lehetővé teszi a kezdeti beruházások
költségeinek csökkentését és megosztását a projektben résztvevők között.

GeoSLAM Desktop alapú szoftvere egy alternatív megoldási lehetőség a felhő alapú folyamattal
szemben. Egyszeri díj ellenében, a felhasználó az adatokat helyben feldolgozhatja, így nem
szükséges az internet kapcsolat, valamint helyszíni vizuális megjelenítést tesz lehetővé. Ezzel az
opcióval az adatok helyben feldolgozhatóak, mely előnyös lehet barlangoknál, bányászat vagy
erdészeti alkalmazásoknál.

Adatfeldolgozás

http://laservision.hu/



