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The GeoMoS software comprises of two main applications 
called Monitor and Analyzer. The Monitor is the on-line 
application responsible for the sensor control, collection of 
data and event management. The Analyzer is the off-line 
application for the analysis, visualization and post-
processing of the data. Both applications can be run from 
a single computer for a small configuration or from a 
remote computer in a larger configuration.
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Leica ScanStation C10 
Uniwersalny skaner
do wszystkich zastosowañ

Nowa platforma to jeszcze wiêcej mo¿liwości 
i du¿o wiêksza wydajnośæ – wszystko czego 
potrzebujesz znajduje siê jednym instrumencie

 
 

 
 

 
 

Zobacz 
tak¿e 

broszurê 
ScanStation 

C10!

Leica ScanStation C10: nowy standard wśród 
skanerów impulsowych
Najbardziej popularny skaner – ScanStation – to teraz 
kompaktowa platforma ScanStation C10: skaner, 
bateria, kontroler, pamiêæ wewnêtrzna i aparat cyfrowy. 
Dodatkowo, ScanStation C10 charakteryzuje siê znacz¹cym 
wzrostem wydajnoœci, wszechstronnoœci¹, oraz ³atwoœci¹ 
u¿ycia w pomiarach topograficznych i inwentaryzacyjnych.

Szeroki wachlarz mo¿liwości
ScanStation C10 charakteryzuje siê wysok¹ dok³adnoœci¹ 
skanowania, du¿ym zasiêgiem oraz mo¿liwoœci¹ 
skanowania pe³nej sfery nad skanerem – wszystko 
w jednym instrumencie.

Kluczowym elementem jest lustro wykonane w technologii 
Smart X-Mirror, które automatycznie rotuje zapewniaj¹c 
maksymaln¹ wydajnoœæ. Smart X-Mirror automatycznie 
ustawia wbudowany aparat zgodnie kierunkiem wi¹zki lasera 
pozwalaj¹c na szybki wybór i teksturowanie skanowanego 
obszaru.

Pe³ne pole widzenia + pomiar ci¹gu poligonowego + 
wysoka dok³adnośæ + znakomity zasiêg skanowania
ScanStation C10 posiada cechy, które sprawi³y, ze seria 
ScanStation sta³a siê bardzo popularna. U¿ytkownik mo¿e 
wykorzystywaæ skaner podczas ró¿norodnych prac, 
minimalizuj¹c przy tym nak³ad pracy.   

£atwy w obs³udze
ScanStation C10 zosta³ wyposa¿ony w przyjazny dla 
u¿ytkownika wbudowany kontroler graficzny, umo¿liwiaj¹cy 
przegl¹danie skanów w 3D. U¿ytkownicy mog¹ tak¿e 
wykorzystywaæ laptop, aby szczegó³owo obejrzeæ skany.



Leica ScanStation C10
Specyfikacje techniczne

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Tel.: +48 22 260 50 00
Fax: +48 22 260 50 10
www.leica-geosystems.pl

Dane ogólne 
Typ instrumentu Kompaktowy, impulsowy, z kompensatorem dwuosiowym, 

bardzo szybki skaner laserowy, charakteryzuj¹cy siê wysok¹ 
dok³adnoœci¹, du¿ym zasiêgiem i szerokim polem widzenia; 
zintegrowany aparat cyfrowy i poionwnik laserowy

Interfejs u¿ytkownika Wbudowany kontroler, notebook lub tablet PC
Pamiêæ Wbudowany dysk twardy lub komputer PC
Aparat cyfrowy Zintegrowany aparat cyfrowy o wysokiej rozdzielczoœci 

z zoomem, automatyczne ustawianie ostroœci

Dok³adnośæ skanera
Dok³adnośæ pojedynczego pomiaru
Po³o¿enie*
Odleg³oœæ*
K¹t (poziomy / pionowy)

6 mm
4 mm
60 mikro-radianów / 60 mikro-radianów (12” / 12”)

Dok³adnośæ modelowanej 
powierzchni**/szum

2 mm

Skanowanie tarcz*** Odchylenie standardowe – 2mm
Kompensator dwuosiowy Mo¿liwoœæ w³./wy³., rozdzielczoœæ 1”, zakres dynamiczny 

+/- 5’, dok³adnoœæ 1.5”
 

Zasilanie
Zasilacz Pr¹d sta³y 15 V, Pr¹d zmienny 90 – 260 V 
Zu¿ycie energii  œrednio < 50 W 
Typ baterii Wewnêtrzna: litowo – jonowa; Zewnêtrzna: litowo – jonowa
Porty zasilania Wewnêtrzne: 2; Zewnêtrzny; 1 (jednoczesne u¿ycie, 

pod³¹czane zasilania w czasie pracy)

Czas pracy Bateria wewnêtrzna: >3.5 h (2 baterie), 
Bateria zewnêtrzna: >6 h (temp. pokojowa)

Notebook do skanowania z oprogramowaniem Cyclone
Element
Procesor
RAM
Karta sieciowa
Wyœwietlacz

System operacyjny

wymagane minimum
Pentium M 1.7 GHz lub szybszy 
1 GB (2 GB dla Windows Vista)
Ethernet
Karta z obs³ug¹ SVGA lub OpenGL 
(z najnowszymi sterownikami) 

 

Windows XP Professional (SP2 lub nowszy) (32 lub 64)
Windows Vista (32 lub 64)

Wymiary, waga
Skaner
Wymiary (D³. x Szer. x Wys.)
Waga

238 mm x 358 mm x 395 mm / 
13 kg (bez baterii)

Bateria (wewnêtrzna)
Wymiary (D³. x Szer. x Wys.)
Waga

40 mm x 72 mm x 77 mm /
0.4 kg

Bateria (zewnêtrzna) 
Wymiary (D³. x Szer. x Wys.)
Waga

95 mm x 248 mm x 60 mm / 
1.9 kg 

Zasilacz na pr¹d zmienny
Wymiary (D³. x Szer. x Wys.)
Waga

85 mm x 170 mm x 41 mm / 
0.9 kg 

Do³¹czone akcesoria standardowe
Pojemnik transportowy
Spodarka Leica z serii profesjonalnej
4x baterie wewnêtrzne
£adowarka baterii / kabel zasilaj¹cy, adapter samochodowy, kabel do ³¹czenia ³adowarek Daisy
Kabel do transmisji danych
Miarka wysokoœci i uchwyt dla miarki
Zestaw czyszcz¹cy 
Oprogramowanie Cyclone™ SCAN 
Pakiet opieki technicznej CCP Basic – 1 rok

Akcesoria dodatkowe
Tarcze HDS i akcesoria dla tarcz 
Umowa serwisowa dla Leica ScanStation C10
Przed³u¿enie gwarancji dla Leica ScanStation C10
Bateria zewnêtrzna z ³adowark¹, zasilacz na pr¹d zmienny i kabel zasilaj¹cy
Profesjonalna ³adowarka dla baterii wewnêtrznych
Zasilacz na pr¹d zmienny dla skanera
Statyw, podstawka „gwiazda”, wózek na kó³kach.

Mo¿liwości sterowania
Wbudowany kolorowy ekran do sterowania prac¹ skanera
Oprogramowanie Leica Cyclone SCAN instalowane na komputerze
(zobacz dane techniczne Leica Cyclone SCAN aby zapoznaæ siê z jego mo¿liwoœciami)

 

Zamówienia
Skontaktuj siê z Leica Geosystems lub autoryzowanym dystrybutorem

Środowisko pracy
Temp. pracy 0° C do 40° C
Temp. przechowywania -25° C do +65° C
Oświetlenie Praca w pe³nym s³oñcu jak i w kompletnych ciemnoœciach

Wilgoæ Bez kondensacji
Py³ / wilgoæ IP54 (IEC 60529)

Skaner laserowy
Typ Impulsowy, uk³ad w³asny
Kolor Zielony, d³ugoœæ fali = 532nm
Klasa lasera 3R (IEC 60825-1)
Zasiêg 300 m przy 90% albedo; 134 m przy 18% albedo, 

(minimalny zasiêg 0.1 m)

Szybkośæ skanowania Do 50,000 pkt/s, szybkoœæ maksymalna, chwilowa
Rozdzielczośæ skanowania
Rozmiar plamki lasera

Odstêp punktów

Od 0 – 50 m: 4.5 mm (kryterium FWHH);  
7 mm (kryterium Gaussa)
Dobierany poziomy i pionowy, minimalny odstêp < 1mm, 
w ca³ym zakresie, pojedyncze punkty

Pole widzenia
W poziomie
W pionie
Celowanie/orientacja

360° (maksymalnie)
270° (maksymalnie)
Wolne od paralaksy, zintegrowany aparat z zomem 

Optyka skanuj¹ca Lustro obracaj¹ce siê w pionie lub obracaj¹ca siê w poziomie 
platforma skanera; Lustro Smart X-Mirror™ automatycznie 
obraca siê skracaj¹c czas skanowania

Pojemnośæ pamiêci 80 GB (wbudowany dysk twardy)
Komunikacja Dynamic Internet Protocol (IP) Address, Ethernet
Zintegrowany kolorowy
aparat cyfrowy / kamera 
z zoomem

Pojedynczy obraz 17° x 17°: 1920 x 1920 pikseli (4 megapiksele)
Pe³na sfera 360° x 270°: 230 obrazów; przesy³anie 
wideo z zoomem, automatyczne dostosowanie 
do otaczaj¹cego œwiat³a

Wbudowany wyświetlacz Kolorowy graficzny ekran dotykowy, QVGA (320 x 240 
pikseli), w zestawie rysik

Libella Zewnêtrzna libella, libella elektroniczna widoczna 
na ekranie skanera lub w programie Cyclone

Transfer danych Ethernet lub port USB 2.0
Pionownik laserowy Klasa lasera: 2 (IEC 60825-1)

Dok³adnoœæ centrowania: 1.5 mm z wysokoœci 1.5 m
Œrednica plamki lasera: 2.5 mm z wysokoœci 1.5 m
Mo¿liwoœæ w³¹czenia / wy³¹czenia

Specyfikacje techniczne mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia.
Wszystkie dok³adnoœci ±, podane dla 1sigma chyba, ¿e w tekœcie zaznaczono inaczej.
* Zasiêg 1 – 50 m, jeden sigma
** W zale¿noœci od metodologii modelowania powierzchni
*** Automatyczne wpasowanie na p³askie tarcze HDS
Δ Minimalne wymagania dla modelowania s¹ ró¿ne. Zobacz dane techniczne Cyclone.

Laser klasy 3R zgodnie z dyrektyw¹  IEC 60825-1 oraz EN 60825-1
Laser klasy 2 zgodnie z dyrektyw¹ IEC 60825-1 oraz EN 60825-1

Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation. Inne nazwy i znaki 
handlowe nale¿¹ do odpowiednich w³aœcicieli. 

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie s¹ wi¹¿¹ce. Wszystkie prawa zastrze¿one. Drukowano w Polsce - 
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria, 2009.

 
 


