
 

 

Leica ScanStation C10 
Jeden skener, 
množstvo aplikácií  

 

Nová platforma umožňuje široké možnosti a 
obrovský potenciál implementovaný do 
jediného prístroja. 
 
Leica ScanStation C10: definuje nový štandard pre 
pulzné laserové scenery  
Svetovo najpopulárnejšia rada laserových skenerov –
ScanStation – je teraz v kompaktnej platforme Leica 
ScanStation C10 ktorá obsahuje všetko v jednom celku. 
Tento prístroj zahŕňa okrem laserového skenovacieho 
systému aj presný dvojosí kompenzátor, interné batérie, 
riadiaci počítač s dotykovým displejom, integrovaný hardisk, 
automatickú videokameru a fotoaparát s vysokým rozlíšením 
a laserovú olovnicu. Navyše ponúka ScanStation C10 vyšší 
výkon, univerzálnosť a veľmi jednoduché ovládanie.  
 
Riešenie “všetko v jednom” pre pridanú hodnotu  
ScanStation C10 kombinuje kompaktný dizajn (ľahký na 
prenos) s možnosťou použiť čisto geodetické metódy ako 
napr. nastavenie stanoviska a orientácie, polygónový ťah, 
voľné stanovisko, či dokonca vytyčovanie.  Plné zorné pole 
(360°x270°), vysoká presnosť, dlhý dosah a vysoká rýchlosť 

stavia prístroj ScanStation C10 do pozície 
najuniverzálnejšieho 3D skenera na trhu.  
 
Pokrok v produktivite  
ScanStation C10 je oproti svojmu predchodcovi ScanStation2 
v mnohých smeroch oveľa rýchlejší. Skenovanie v celom 
rozsahu zorného poľa je až 10x rýchlejšie, naskenovať bežnú 
miestnosť teraz zaberie menej než 2 minúty aj vďaka novej 
technológii “Smart X-Mirror”. Táto automaticky pred každým 
skenovaním zistí, či bude skenovanie prevedené v rotačnom 
móde zrkadla, alebo oscilačnom. Výber oblasti skenovania je 
veľmi rýchly aj vďaka integrovanej videokamere.  
 
Jednoduché ovládanie 
Ovládať ScanStation C10 sa naučíte veľmi rýchlo, pretože 
má intuitívne ovládanie. Obsluha skenera je takmer identická 
ako používanie totálnej stanice obľúbeného systému 1200 a 
umožňuje tak odteraz používať skener aj užívateľom bez 
potreby znalostí o laserovom skenovaní. Všetky funkcie sú 
ovládateľné pomocou farebného dotykového displeja 
(identického s displejom z TPS1200). V prípade že Vám z 
nejakého dôvodu takéto ovládanie nevyhovuje, všetky funkcie 
môžte samozrejme ovládať aj prostredníctvom notebooku.  
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Leica ScanStation C10 
Technické parametre  
 
Všeobecné 
Typ prístroja 
 

Kompaktný, pulzný, dvojoso kompenzovaný, 
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 zoomom  
 

Presnosť 
Presnosť jedného merania 
 
Poloha* 
Vzdialenosť* 
Uhol (horizontálny/vertikálny) 

 
 
6 mm 
4 mm 
60 μrad / 60 μrad (12” / 12”) 

Presnosť modelovaného 
povrchu**/ šum  

2 mm 

Presnosť automatického 
určenia stredu terča *** 

2 mm (str.chyba)  

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

 

Laserový systém 
Typ Pulzný laser 
Farba Zelená, vlnová dĺžka = 532 nm 
Trieda lasera  3R (IEC 60825-1) 
Dosah  300m@90%; 134m@18% (minimálna vzdialenosť 0.1m) 
Rýchlosť skenovania  50,000 bodov/sekundu, maximálna nepretržitá rýchlosť  
 
Veľkosť bodu 
 
Rozlíšenie  

 
0 – 50 m: 4.5 mm (FWHH); 7 mm (Gaussian) 
 
Plne nastaviteľné v horizontálnom aj vertikálnom smere; 
Minimálny rozostup  <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 rotačnej 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 
Integrovaný farebná 
digitálna kamera s videom  

Jedna snímka 17° x 17°: 1920 x 1920 pixels (4 mega-pixels) 
Panoráma 360° x 270°: 230 snímok; video s plynulým 
zoomom; automatické nastavenie expozície  

Zabudovaný displej Plnefarebný dotykový displej s perom, QVGA (320 x 240)  
Indikátor urovnania Externá libela na tele prístroja, electronická libela  
Prenos dáť Ethernet alebo USB 2.0  
Laserová olonica Trieda laseru: 2 (IEC 60825-1) 

Presnosť centrácie: 1.5 mm @ 1.5 m 
Veľkosť stopy: 2.5 mm @ 1.5 m 
Vypínateľná 

 

Elektrické 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 na 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  
13 kg (bez batérií) 

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

 
40 mm x 72 mm x 77 mm  
0.4 kg  

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

 
95 mm x 248 mm x 60 mm  
1.9 kg  

AC napájanie  
Rozmery (d x š x v) 
Váha 

 
185 mm x 170 mm x 41 mm  
0.9 kg  

 

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

Doplnkové príslušenstvo 
Špeciálne HDS terče a príslušenstvo k terčom  
Servisná zmluva na Leica ScanStation C10 (tzv. CCP balíčky) 
Predĺžená záruka na Leica ScanStation C10 
Externá batéria s nabíjacou stanicou,  
zdroj napájania z 220V,  
Profesionálna nabíjačka interných batérií 
Statív, podloťka pod statív, podložka pod statív s kolieskami  
 

Notebook pre skenovanie prostredníctvom Cyclone softvéru 
Komponent 
Procesor 
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) 

 

Možnosti ovládania 
- plnofarebným dotykovým displejom  
- notebookom s nainštalovaným softvérom Leica Cyclone SCAN  
 
Všetky ± špecifikácie presnosťi sú počítané ako 1x sigma, ak nie je napísané inak 
* na vzdialenosť 1m – 50m, 1 x sigma,  
** pre výsledný modelovaný povrch  
*** Algoritmické automatické určenie stredu terča na rovinné Leica HDS terče 
 
 
Windows je registrovaná značka firmy Microsoft.  
 
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švajčiarsko 2009. 

 


