
MOBILNY 
SYSTEM SKANUJ¥CY
IP-S3

Zintegrowany system  

do inwentaryzacji 

infrastruktury naziemnej 

³¹cz¹cy technologie 

skanowania i GPS/GLONASS

³atwy monta¿

kompaktowa budowa i niska waga systemu

dok³adny odczyt przebytej drogi i prêdk

zewnêtrznemu odometrowi

system autokalibracji umo¿liwia szybkie i ³atwe

rozpoczêcie pracy

pierwszy na iecie system tego typu 

wyposa¿ony w funkcjê „Play back”

porêczna waliza dla wygodnego transportu
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Dziêki systemowi Topcon IP-S3 HD1

dane geoprzestrzenne 3D nawet

Kompaktowa i lekka konstrukcja

ponad dwuktornie mniejszy od swojego 

poprzednika. System ten mo¿e byæ ³atwo 

zamontowany nawet przez tylko jedn¹ osobê na 

ma³ym aucie co umo¿liwia pozyskiwanie danych 

jak bardzo w¹skie miejskie uliczki. 

Natychmiastowy podgl¹d danych

Funkcja “Play back” umo¿liwia kontrolê 

pozyskanych danych ju¿ chwilê po zakoñczeniu 

sesji pomiarowej. Mo¿emy dokonaæ oceny 

danych na miejscu i wykonaæ pomiar uzupe³nia

ta pozwala oszczêdziæ czas potrzebny na niepo

trzebne przebywanie wiêkszych dystansów.

punktów na sekundê – to wiêcej informacji ni¿ 

otoczenia pojazdu.

przechowywanie

Dziêki kompaktowemu rozmiarowi system 

walizie co znacznie u³atwia transport 

i bezpieczne przechowywanie go.



Precyzyjna kontrola pozycji i po³o¿enia pojazdu

IP-S3

IMU

Antena

GNSS

Czujnik Kamera

sferyczna

Skaner

laserowy

Integrator PC

Skaner laserowy Kamera sferyczna

      

Topcon IP-S3 

Budowa systemu

Wydajne i intuicyjne oprogramowanie do post-processingu 

i zarz¹dzania danymi

Post Processing Publikacja danych

Trajektoria przejazdu

Oznakowanie pionowe/poziome

w dziedzinach takich jak

 
in¿ynieria l¹dowa

monitoring obiektów liniowych



Wydajne i intuicyjne oprogramowanie 

do post-processingu i zarz¹dzania danymi

Mobile Master Field – monitorowanie i kontrola pozyskiwania danych.
Mobile Master Office – post-processing danych wraz z funkcjami kontroli danych

intuicyjne menu

podgl¹d w kokpicie pojazdu trajektorii przejazdu
monitorowanie wszystkich sensorów w czasie rzeczywistym

funkacja “Play Back” – kontrola pozyskanych danych 
po zakończeniu sesji pomiarowej

Mobile Master Office to oprogramowanie wyposażone
w wydajny silnik przetwarzania wielkoskalowych zbiorów danych.

inwentaryzacja danych terenowych w oparciu o scenariusze pracy

 danych mobilnych

w oparciu o scenariusze pracy
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