
 

 

Leica ScanStation C5 
Škálovateľný laserový skener 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pozrite si  

tiež brožúru 

Leica 

ScanStation C5! 

 

Škálovateľný laserový skener s kvalitou Leica 
Geosystems a flexibilným rozšírením výbavy 
 
Leica ScanStation C5: Prijateľná cena, kvalita Leica 
Geosystems, voliteľné doplnenie rozšírení pre zvýšenie 
univerzálnosti skenera  

Pre firmy ale aj samostatných geodetov, ktorí len začínajú s 
laserovým skenovaním, je skener Leica ScanStation C5 
vynikajúcou štartovacou platformou najmä pre jeho cenovú 
prístupnosť, výkonné laserové skenovanie, interné ukladanie 
dát, dotykový displej a vstavaný fotoaparát. 
 
Upgrade krok po kroku pre riešenia šité na mieru  

Užívatelia môžu zvyšovať výkon a univerzálnosť skenera 
kedykoľvek podľa ich aktuálnych potrieb. Užívatelia Leica 
ScanStation C5 môžu jednoducho upgradovať dosah skenera, 
rýchlosť skenovania, aktiváciu farebného fotoaparátu s 
vysokým rozlíšením a aktiváciu presnej dvojosej kompenzácie 
pre štandardné geodetické úlohy zadaním licenčného kľúča, 
ktorý odomkne jednotlivé možnosti. 
  

Minimálne prevádzkové náklady  

Atraktívna počiatočná cena a schopnosť pridávania 
špecifických vylepšení poskytuje užívateľovi začínajúcemu 
s laserovým skenovaním vynikajúci štartovací bod a možnosť 
neskôr skener rozšíriť, keď to bude potrebovať. Leica 
ScanStation C5 tak zároveň  poskytuje užívateľovi flexibilnú 
a úspornú investíciu do budúcnosti  pri minimalizácii 
prevádzkových nákladov.  
 
Intuitívne užívateľské prostredie  

Leica ScanStation ponúka ľahko pochopiteľné pracovné 
prostredie s farebným dotykovým displejom pre okamžité 
začatie práce. Užívatelia sa tiež môžu rozhodnúť pre 
pohodlné diaľkové ovládanie od firmy Leica, alebo pre 
ovládanie prostredníctvom bežného „Smart“ telefónu. 



 

  Autorizovaný Leica Geosystems distribútor 
Leica Geosystems AG 

Heerbrugg, Switzerland 
 

www.leica-geosystems.com 

Leica ScanStation C5 
Technické špecifikácie  
 
 
 
 

Všeobecné 

Typ prístroja  

 
Kompaktný, impulzný, vysokorýchlostný laserový skener s 
geodetickou presnosťou dosahom a zorným poľom, integrovanou 
kamerou a laserovou olovnicou  

Ovládanie Zabudované ovládanie, notebook alebo tablet PC  

Ukladanie dát  Integrovaný hardisk alebo externé PC 

Kamera Automaticky nastaviteľná, integrovaná digitálna kamera (fotoaparát) 
s vysokým rozlíšením a zväčšením  

 

Presnosť  

Presnosť jedného merania 

 
Poloha* 
Vzdialenosť* 
Uhol (horizontálny/vertikálny) 

 
 
6 mm 
4 mm 

60 μrad / 60 μrad (12” / 12”) 

Presnosť modelového 
povrchu**/šum 

2 mm 

Presnosť automatického 
určenia stredu terča*** 

2 mm (str.chyba) 

 

Laserový system 

Typ Impulzný 

Farba Zelený, vlnová dĺžka = 532 nm 

Trieda lasera 3R (IEC 60825-1) 

 
Veľkosť bodu 

 
Rozlíšenie  

 
0 – 50 m: 4.5 mm (FWHH-based); 7 mm (Gaussian) 
 
Plne nastaviteľné v horizontálnom aj vertikálnom smere; Minimálny 
rozostúp <1 mm v celom rozsahu   

Zorné pole 

Horizontálne 
Vertikálne 
Cielenie 

 
360° (maximum) 
270° (maximum) 
Bez paralaxy, integrované zoom video 

Skenovacia optika  Vertikálne rotujúce zrkadlo na horizontálnej báze, Smart X-Mirror™ 
automaticky rotuje alebo osciluje pre zaistenie minimálneho času 
na skenovanie  

Kapacita hardisku  80 GB (zabudovaný hard disk) 

Komunikácia Dynamická  IP adresa, Ethernet  

Zabudovaný displej Plne farebný dotykový displej s perom, QVGA (320 x 240 pixelov) 

Indikátor urovnania Externá libela na tele prístroja, elektronická libela  

Prenos dát Ethernet alebo USB 2.0 

Laserová olovnica  Trieda laseru: 2 (IEC 60825-1) 
Presnosť centrácie : 1.5 mm @ 1.5 m 
Veľkosť stopy: 2.5 mm @ 1.5 m 
Vypínateľná 

 

Upgrade komponentov                                       

Komponent  Základné Upgrade                                 

Rýchlosť skenovania 25,000 bodov/s až do 50,000 bodov/s 

Dosah  35 m @ 18% 300 m @ 90%, 
134 m @ 18%  

Dvojosí kompenzátor Neaktívny Vypínateľný, 
rozlíšenie 1”, dynamický 
rozsah +/- 5’, presnosť 1.5” 

Integrovaná kamera Video s plynulým zoomom, 
automatické nastavenie 
expozície  
 

Video s plynulým zoomom, 
automatické nastavenie 
expozície; získavanie 
jednotlivých snímok pre farebné 
mapovanie, jedna snímka 17° x 
17° image: 1920 x1920 pixelov (4 
mpix), Panoráma 360° x 270°: 
260 snímok 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Electrické parametre 

Napájanie  15 V DC, 90 – 260 V AC 

Spotreba  < 50 W priemerne 

Typ batérií Interné: Li-Ion; Externé: Li-Ion 

Napájacie porty Interné: 2, Externé: 1 (“hot swappable”- vymeniteľné za chodu) 

Výdrž batérie Interná: >3.5 h (2 batérie), Externá: >6 h (pri izbovej teplote) 
 

Prostredie  

Pracovná teplota 0° C až 40° C  

Skladovacia teplota -25° C až +65° C  

Osvetlenie Plne funkčný od úplnej tmy až po prácu na priamom slnku  

Vlhkosť Nekondenzujúca 

Prach/vlhkosť IP54 (IEC 60529) 
 

Rozmery  

Skener 

Rozmery (d x š x v) 
Váha 

 
238 mm x 358 mm x 395 mm / 9.4” x 14.1” x 15.6” 
13 kg (bez batérií) 

Batéria (interná) 

Rozmery (d x š x v) 
Váha 

 
40 mm x 72 mm x 77 mm / 1.6” x 2.8” x 3.0” 
0.4 kg  

Batéria (externá) 
Rozmery (d x š x v) 
Váha 

 
95 mm x 248 mm x 60 mm / 3.7” x 9.8” x 2.4” 
1.9 kg  

Napájanie 220V AC 

Rozmery (d x š x v) 
Váha 

 
85 mm x 170 mm x 41 mm / 3.4” x 6.7” x 1.6” 
0.9 kg  

 

Štandardné príslušenstvo 

Prepravný kufor, centračná podložka (Leica Professional), interné batérie, nabíjačka batérií s AC 
napájaním a adaptérom do auta, prepojovací kábel, dátový kábel (lemo-Ethernet), merač výšky 
prístroja a držiak merača, čistiaci set, CycloneTM SCAN software,. 
 

Doplnkové príslušenstvo  

Špeciálne HDS terče a príslušenstvo k terčom  
Servisná zmluva na Leica ScanStation C5 (tzv. CCP balíčky) 
Predĺžená záruka na Leica ScanStation C5  
Externá batéria s nabíjacou stanicou  
Zdroj napájania z 220V 
Profesionálna nabíjačka interných batérií  
Statív, podložka pod statív, podložka pod statív s kolieskami  
 

Notebook pre skenovanie prostredníctvom Cyclone softvéru 

Komponent 

Processor 
RAM 
Sieťová karta 
Displej 
 
Operačný systém 

Minimálne parametre 

1.7 GHz Pentium M a vyššie 
1 GB (2 GB pre Windows Vista) 
Ethernet 
SVGA alebo OpenGL grafická karta ( s najnovšími drivermi) 
Windows XP Professional (SP2 alebo vyššie) (32/64) 
Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64) 

 

Možnosti ovládania 

- plnofarebným dotykovým displejom 
- notebookom s inštalovaným softvérom Leica Cyclone SCAN 
- voliteľné bozdrôtovo prostredníctvom PC/tabletPC, Smart telefón 
 

 

Všetky ± špecifikácie sú počítané ako 1x sigma, ak nie je napísané inak 
* na vzdialenost 1m-50m, 1x sigma 
** pre výsledný modelovaný povrch 

*** Algoritmické automatické určenie stredu terča na rovinné Leica HDS terče 
 
Windows je registrovaná značka firmy  Microsoft. 

 
Obrázky, popis a technické špecifikácie nie sú záväzné a môžu sa meniť . 
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2011. 


