MASS DATA

OPLOSSINGEN

MASS DATA OPLOSSINGEN

Met de hardware, software en mobiele oplossingen van Topcon kunt
u nauwkeuriger en efficiënter werken en uw bedrijfsmiddelen beter
beheren. Zo levert u uw projecten gegarandeerd op tijd en binnen
budget op.
Met onze uitgebreide expertise en kennis van de bedrijfstak
helpen we u uw werk goed te doen en alles onder controle te
houden. Onze nauwkeurige, flexibele mass data oplossingen:
• Besparen tijd in het veld
• Leveren zeer nauwkeurigere gegevens
• Zijn kosteneffectief
• Maken veilig werken mogelijk
Wij leveren mobiele mass data oplossingen waarmee u uw
gegevens in het veld op een unieke manier verzamelt en beheert.
Naast volledig geïntegreerde, intuïtieve software-oplossingen en
verbindingsmogelijkheden heeft u ook uitzonderlijke controle.
Al onze producten worden grondig getest en zijn eenvoudig
te gebruiken. U kunt dus snel aan de slag, zelfs in de meest
uitdagende situaties.

WIJ ZIJN ER VOOR U.
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TOEPASSINGEN

Inspectie en controle
Geniet van ultieme veiligheid, nauwkeurigheid en gebruiksgemak. Met onze helicopter-drone voert u inspecties en
controles op een efficiënte en veilige manier uit, zelfs in de meest uitdagende omgeving.
Onze drone-oplossingen zijn inzetbaar voor nauwkeurige metingen voor inspectie en/of controle van:
• Elektriciteitscentrales

• Geluidswallen

• Windturbinesa

• Afgravingen

• Thermische en mogelijk brandbare apparatuur

• Binnenruimtes

• Constructies

• Affakkel vlammen bij olie- of gasbronnen,
op land en offshore
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TOEPASSINGEN

Bouw en Infra
Vanaf nu heeft u altijd een goed overzicht, ook van locaties op grote hoogte en plekken die om andere redenen
moeilijk bereikbaar zijn.
Onze drone-oplossingen zijn ideaal om luchtopnames te maken die om te zetten zijn in BIM-modellen. Zo kunt u de
voortgang van uw project bewaken en projectstatussen bijwerken, maar de modellen zijn ook inzetbaar voor
marketingdoeleinden. Refentiepunten zijn met deze draagbare oplossingen overbodig, en dat bespaart u tijd.
Voor grote bouwterreinen is onze oplossing op een auto zeer geschikt. Hiermee kunt u, terwijl u rondrijdt,
landmeetkundige gegevens en afbeeldingen verzamelen en puntenwolken genereren.
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TOEPASSINGEN

Steengroeves en mijnen
Ruw of moeilijk begaanbaar terrein is geen enkel probleem. Onze oplossingen brengen alles in kaart, zodat u
uw voorraden en volumes gegarandeerd nauwkeurig kunt beheren.
Onze drones bieden een complete oplossing voor veilig en efficiënt karteren. Verzamel gegevens onder de
moeilijkste omstandigheden, met technologie die speciaal is ontwikkeld voor gebruik in steengroeves en mijnen.
Met onze lichte, compacte laserscanner kunt u een gebied in 360° scannen en afbeeldingen met een hoge
resolutie maken tot een afstand van 500 m.
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TOEPASSINGEN

Data inwinnen en landmeten
Voor alle fasen van van mass data inwinning en landmeten bent u met onze oplossingen een stuk sneller,
eenvoudiger en efficiënter uit.
De geïntegreerde RTK-automatisering en realtime communicatiefuncties voor landmeetkundige toepassingen,
inspectie van kabels en leidingen, en alle mappingsprojecten zijn 100% betrouwbaar. Bespaar tijd door
de benodigde hoeveelheden af te graven en op te vullen grond, maar ook revisieontwerpen te analyseren.
Bij grootschalige data inwinprojecten waarvoor een grote nauwkeurigheid is vereist, kunnen onze compacte
systemen snel gedetailleerde puntenwolken verzamelen en beelden met hoge resolutie vastleggen.
Als uw project hoge resolutie beelden vereist in kleine ruimtes of op andere moeilijk in kaart te brengen locaties,
zijn onze drone-oplossingen de perfecte keuze. Ze zijn veilig, gebruiksvriendelijk en perfect voor het vastleggen
van alle perspectieven, zowel schuin als verticaal; dat alles met de flexibiliteit om onmiddellijk te kunnen
opstijgen en zacht te landen.
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Een betere manier van werken

VERZAMELEN

Met onze mass data oplossingen kunt u uw imaging- en
scanprojecten versnellen en stroomlijnen voor uw veld-, kantoor- en
managementteams. Of u een drone met vaste vleugel met GNSS
en RTK gebruikt of een helikopter-drone met drievoudig redundante
veiligheidssystemen: voor elke toepassing is er een perfecte oplossing.

VE
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Vanuit de lucht terreinen scannen, het kan zeer nauwkeurig. Een
uitstekende oplossing voor weg- en waterbouwprojecten. Met
ons compacte mobile mappingssysteem IP-S3 kunnen gebruikers
uitgestrekte gebieden snel in kaart brengen. Wat de eisen van
uw project ook zijn, wij hebben een eenvoudige en betrouwbare
oplossing voor u.

R W ERKEN

Data inwinning vanuit de lucht
Monteer de drone, selecteer het gebied waarin u geïnteresseerd bent,
bepaal de gewenste vlieghoogte en interval tussen de foto’s en de
drone kan de lucht in. Tijdens de vlucht kunt u de instellingen wijzigen.
Gegevens controleert u vanaf uw locatie. Zo bespaart u tijd en werkt u
zo efficiënt als maar kan.

Mobile mapping
Onze apparatuur is lichtgewicht en zeer eenvoudig te installeren. Een
3D-laser en digitale imaging zijn volledig geïntegreerd. Zo kunt u alles
langs de weg vastleggen terwijl u er met normale snelheid langs rijdt.

Scannen vanaf de grond
Stel de achtergrond in, meet de instrumenthoogte (HI), slechts één druk
op de knop maakt u beeldopnamen en scant u de hele omgeving.

WORKFLOW

VERWERKEN

LEVEREN

Data inwinning vanuit de lucht

Data inwinning vanuit de lucht

Luchtbeelden van de camera aan boord worden automatisch
opgeslagen. Na de landing kunt u de foto’s eenvoudig naar uw computer
downloaden voor intuïtieve nabewerking.

Genereer DEM’s en luchtfoto’s, 3D-modellen, 4D-reconstructies,
polygone modellen en puntenwolken in hoge resolutie.

Mobile mapping
Gebruik de Mobile Master Office-software om LiDAR en digitale beelden
met georeferenties te verwerken tot kleurrijke 3D-weergaven die u
naar allerlei standaardbestandstypen kunt exporteren. Een puntenwolk
met hoge dichtheid in combinatie met een 360°-beeldprojectie met
georeferenties, maakt het mogelijk om meerdere keren gegevens te
extraheren, zonder de locatie opnieuw te hoeven bezoeken.

Scannen vanaf de grond

Mobile mapping
Projecteer puntenwolken en afbeeldingen op een van de vele
beschikbare coördinatensystemen. Extraheer kenmerken en
exporteer deze naar GIS en CAD.

Scannen vanaf de grond
Exporteer objecten of BIM-compatibele puntenwolken naar
toepassingen van andere leveranciers. Stroomlijn uw workflow met
onze alom geaccepteerde CL3-indeling.

Met de ScanMaster-software kunt u de puntenwolkgegevens van
onze GLS-2000-laserscanners verwerken, bewerken en afleveren.
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Het complete beeld
Wij bieden diverse oplossingen waarmee u kaarten kunt genereren met de door
u gewenste nauwkeurigheid. Aan de hand van GIS-databases, mogelijk door
slimme intergatie van hard- en software, kunt u ter plaatse beslissingen nemen. Alle
geautomatiseerde GIS-positiegegevens zijn schaalbaar, waarbij de nauwkeurigheid naar
wens van 2-5 meter tot zelfs op de centimeter nauwkeurig en consistent is. U bent klaar
voor de toekomst!
Onze mass data- en scansystemen bieden een constante voorstelling van de
werkelijkheid, compleet met beelden en puntenwolken. Het genereren van verzamelde
gegevens DEM’s, volumes, contouren, afstandsmetingen gaat snel: u hoeft namelijk niet
meer terug te gaan naar het terrein.
Wanneer u uw metingen doet en gegevens extraheert met onze software en deze
exporteert naar uw GIS- en CAD-systeem, creërt u een soepele workflow en verhoogt u
de productiviteit. De volumes en bedrijfsmiddelen zijn namelijk meteen zichtbaar voor uw
gehele team.
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MAVinci Sirius Basic/Pro
Snel grote gebieden verkennen
Gemaakt van licht maar sterk materiaal met een
inklapbare propeller, zodat deze drone eenvoudig
naar de projectterreinen kan worden vervoerd. Geef
het gewenste gebied, de vlieghoogte en de interval
tussen foto’s aan voor nauwkeurige data inwinning
vanuit de lucht.
Vliegen is mogelijk onder vrijwel alle weersomstandigheden,
ook in de regen. U kunt dus altijd en in elke
omgeving kaarten maken tegen lage kosten.
• Plan vluchten met een duur tot 50 minuten
• Elk apparaat heeft een levenscyclus van ca.
200 landingen
• Bekijk resultaten en wijzig vluchten met RTK en
draadloze communicatie

PRODUCTEN

Falcon 8

IP-S3

GLS-2000-serie

Stabiele close-ups

Gegevens verzamelen op hoge snelheid

Details op afstand

Een helikopter-drone voor inspectie en bewaking
met een hoge nauwkeurigheid, betrouwbaarheid
en redundantie.

Mobile mappings systeem voor puntenwolken
met hoge dichtheid, hoge nauwkeurigheid en
panoramische projectie op afbeeldingen om
gegevens snel vast te leggen.

Deze compacte, lichte scanner maakt in minder
dan drie minuten een nauwkeurige 360°scan, inclusief beelden. Realisaties voor allerlei
toepassingen.

• Ongeëvenaard gebruiksgemak
• Af fabriek gekalibreerd

• Selecteerbare lasermodi van klasse 3R tot
en met klasse 1M

• Volledige integratie van puntenwolken en
beeldgegevens

• Systeem met meerdere lenzen om snel op
andere brandpuntafstanden over te schakelen

De Falcon 8 kan vliegen bij windsnelheden tot 12
m/s, indien nodig zelfs boven open zee.
• Geavanceerde vluchtplanning
• Automatische of handmatige landingen
• Verwisselbare pay-loads
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Softwareoplossingen voor mass data

MAVinci Desktop

Met onze software worden projecten eenvoudiger. Dit komt omdat het beheren van
grote hoeveelheden gegevens bij ons kan met zowel desktop- als mobiele oplossingen.

Regelt de UAV-vluchtplanning en stuurt de
nabewerkingssoftware aan en automatiseert op
deze manier de workflows van de Sirius-drone.

Met onze softwareoplossingen zijn de mogelijkheden zeer divers: van het maken
van automatische vluchtplannen tot het projecteren van een 3D-puntenwolk op
bewerkingsrasters, randen en vlakken.

Vluchtplanning en optimalisering

• Gegevensdekking wordt tijdens de
vluchtplanning automatisch gecontroleerd
• Gegevens van een groot gebied worden in de
nabewerking automatisch onderverdeeld en
later weer samengevoegd
• Minder overlap, sneller en lagere kosten
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PRODUCTEN

Agisoft Photogrammetric KitProfessional Edition

Mobile Master Office

ScanMaster

Snel grote gebieden verkennen

Inzicht in uw gegevens

Bekijk, verwerk, projecteer en exporteer
3D-puntenwolken, trajecten en gegevens van
panoramische beelden.

Complete software voor de verwerking van
3D-puntenwolken, inclusief hulpmiddelen om de
gegevens van onze GLS-2000-laserscanners te
verwerken, bewerken en af te leveren.

Eenvoudig gegevens verzamelen vanuit de lucht
Eenvoudige, nauwkeurige nabewerking van
beelden van drones, met een accuraat en
gedetailleerd resultaat.
• Fotogrammetrische driehoeksmeting

• Bekijk projecties van puntenwolkgegevens op
afbeeldingen om objecten te extraheren

• Bewerking en classificatie van fijnmazige 		
puntenwolken

• Verwerk trajecten, optimaliseer de
nauwkeurigheid

• Het genereren van 3D-modellen inclusief texturing

• Vind automatisch overeenkomsten met
referentiepunten

• Exporteren van digitale terrein- of
oppervlaktemodellen

• Bekijk puntenwolken met georeferenties
• Maak polylijnen, rasters, randen en vlakken
• Exporteer puntenwolken en objecten naar
verschillende standaardbestandsindelingen

• Zet projectgegevens om naar gedefinieerde
coördinatensystemen
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UITGELICHT

Sirius Basic/Pro en MAVinci Desktop
Hoge nauwkeurigheid uit een licht maar robuust systeem. De GNSS RTK aan
boord van de Sirius Pro biedt nauwkeurige positionering in realtime, waardoor
het systeem direct beelden van locaties kan vastleggen. U bespaart tot wel
50% op de totale projecttijd en hoeft geen referentiepunten meer te plaatsen.
De MAVinci Desktop-software geeft u volledige controle over de vluchtplannen
van de Sirius-drone. Ook kunt u met slechts één muisklik aan de slag met de
nabewerking van beelden. Monitor uw vluchten in 3D, wijzig vluchtplannen tijdens
de vlucht en verifieer verzamelde gegevens in slechts enkele minuten.
• Eenvoudig vanuit de hand lanceren, geen katapult nodig
• Past zich autmatisch aan hoogtemodellen
• Deelt grotere oppervlakken in secties in en verbindt ze weer na de nabewerking
• Tijdens de vlucht geeft de software de status van de radioverbinding, de
GPS-signalen, de positie en de acculading weer

*
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Gebruik van de Topcon Sirius-drone is onderhevig aan de lokale regels en wetgeving voor het gebruik
van drones in uw land.
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UITGELICHT

Falcon 8 en Agisoft Photogrammetric Kit
- Professional Edition
De Falcon 8 is een nauwkeurige, betrouwbare oplossing. Deze drone heeft
acht propellers en beschikt over eersteklas sensoren, trillingsdemping
en compenserende cameraposities. De Falcon 8 reageert op invloeden
van buitenaf die u zelfs nog niet opgemerkt heeft. Gebruik de Agisoft
Photogrammetric Kit om uw beelden om te zetten in bruikbare gegevens. De
software is helemaal afgestemd op gebruik met de Falcon 8. U beheert uw
resultaten volledig en ontvangt aan het eind van de verwerking gedetailleerde
nauwkeurigheidsrapporten.
• Beeldvorming in hoge definitie, thermische en RGB-foto’s en video in realtime
• Maximale veiligheid met geïntegreerde drievoudige redundantie
• Betrouwbaar, zelfs onder de meest uitdagende weersomstandigheden
• Eenvoudige, nauwkeurige nabewerking met de Agisoft Photogrammetric Kit

*
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*Gebruik van de Topcon Falcon 8 is onderhevig aan de lokale regels en wetgeving voor het gebruik
van drones in uw land.
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UITGELICHT

IP-S3 en Mobile Master Office
Het volledig geïntegreerde mobile IP-S3-mappingsysteem met 3D-laser en digitale
beeldverwerking is uitermate geschikt voor projecten waarbij grote hoeveelheden
gegevens worden verzameld. U kunt de gegevens verzamelen van alle objecten
langs de weg terwijl u er met normale snelheid langs rijdt en een puntenwolk met
hoge dichtheid, afgebeeld op 360°-beeldprojecties met georeferenties van maakt.
Zo kunt u later de objecten herkennen.
De Mobile Master Office-software stroomlijnt workflows en versnelt het
karteringsproces. De gegevens, verzameld door onze IP-S3 sensoren, kunt u
combineren, bekijken, projecteren en verwerken. Uw gegevens worden tot leven
gebracht over een satellietfoto met kaart, met een 3D-weergave, een panoramische
weergave of een combinatie hiervan.
• Geïntegreerde, kant-en-klare oplossing
• Uiterst compact ontwerp
• Door gebruik van meerdere lasers, minimale last van schaduw tijdens het scannen
• Verwerken, optimaliseer en exporteer scans naar GIS of CAD
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UITGELICHT

GLS-2000-serie en ScanMaster
De compacte, lichte scanners van de GLS-2000-serie maken in minder dan drie
minuten tijd een nauwkeurige 360°-scan, inclusief beelden.
U kunt kiezen uit drie modellen: S (kort bereik), M (middellang bereik) en
L (groot bereik). Elk model biedt volledige functionaliteit en is inzetbaar voor
het vastleggen van gerealiseerd werk voor vele toepassingen.
Al onze laserscanners uit de GLS-2000-serie worden geleverd met de
ScanMaster-software. Hiermee zijn grafische verwerking, het extraheren van
objecten en het exporteren naar allerlei standaardbestandsindelingen, zoals onze
eigen CLR- en CL3-indelingen, mogelijk..
• Selecteerbare lasermodi van klasse 3R tot klasse 1M
• Eenvoudig scanproces, ingebouwde taken en metingen rondom
• Cloud-to-cloud, gerichte scans en registratie van verbindingspunten
• Meerdere indelingen voor gegevensimport en -export
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ONDERSTEUNING

Wij zijn er voor u
Hoe groot uw bedrijf ook is, wat uw rol ook is, of in welke fase van een project u ook werkt: onze oplossingen en
diensten helpen u uw werk direct goed te doen.

Topcon Enterprise
Samen met u zorgen wij voor een
optimale workflow. Onze oplossingen
dragen hier aan bij.
Topcon Enterprise biedt u toegang
tot een uitgebreid pakket aan
online materialen, software- en
firmwareupdates, actuele publicaties,
technische tips en advies van experts;
en dat allemaal vanaf uw computer of
mobiel apparaat.
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www.topconpositioning.nl
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