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Leica DSX riešenie na detekciu IS

Riešenie na zisťovanie polohy inžinierskych sietí určené pre inžinierske a geodetické spoločnosti. Skladá sa z prenosného

hardvéru s intuitívnym softvérom, vďaka ktorému dokážete ľahko lokalizovať, vizualizovať a mapovať polohu rozvodných sietí.

Na rozdiel od akéhokoľvek iného systému GPR, Leica DSX automatizuje analýzu dát a priamo na mieste vytvára 3D mapy

lokalizovaných rozvodných sietí.

Výsledok spoľahlivej lokalizácie

• Lokalizuje všetky druhy podzemných 

inžinierskych sietí

• Overenie lokalizovaných sietí pomocou 
inteligentných algoritmov

• Importované záznamy POI a lokalizovaných sietí vám 
pomôžu robiť lepšie rozhodnutia

Jednoduché použitie

• Zaisťuje bezproblémovú a presnú detekciu 

podzemných vedení bez akýchkoľvek odborných 
znalostí

• Kompletná lokalizácia a mapovanie sietí v niekoľkých 
krokoch prostredníctvom intuitívneho používateľského 
rozhrania

• Skenujte kdekoľvek a kedykoľvek aj v stiesnených 
oblastiach a za nepriaznivých podmienok



Lokalizácia inžinierskych sietí jasne a bez námahy

Okamžité 2D/3D mapy sietí

• Šetrite svoj čas zmapovaním inžinierskych sietí 

priamo na mieste lokalizácie v priebehu pár minút

• Export lokalizovaných sietí v CAD alebo BIM-ready 
formáte pre neskoršie spracovanie

• Vytvorte profesionálne prehľady pre potreby vás a vašich 
zákazníkov

Integrované riešenie

• Funkcia Sprievodca ponúka kompletný pracovný postup od 
lokalizácie až po samotný výkop

• Vyhľadajte podzemné siete s maximálnou presnosťou

• Generovanie máp inžinierskych sietí, kompatibilných so 
všetkými súradnicovými referenčnými systémami



Leica Geosystems – when it has to be right
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Spoločnosť Leica Geosystems, ktorá predstavuje takmer 200
rokov revolúciu vo svete merania a prieskumu, je lídrom v
oblasti meracích a informačných technológií. Vytvárame
kompletné riešenia pre profesionálov z celej planéty.
Profesionáli v rôznorodých odvetviach priemyslu, ako je
prieskum a inžiniering, stavebníctvo a ťažká výstavba,
bezpečnosť a ochrana, a energetika a priemysel dôverujú
spoločnosti Leica Geosystems, ktorá je známa inovatívnym
vývojom produktov a riešení. S precíznymi a presnými
prístrojmi, sofistikovaným softvérom a dôveryhodnými službami
prináša Leica Geosystems každý deň hodnotu tým, ktorí
formujú budúcnosť nášho sveta. Spoločnosť Leica Geosystems
je súčasťou spoločnosti Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B;
hexagon.com), popredného svetového poskytovateľa riešení v
oblasti informačných technológií, ktoré podporujú produktivitu a
kvalitu v rámci geopriestorovej a priemyselnej krajiny.
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