
SKANER LASEROWY
TOPCON GLS-2000

 

Najwyższa precyzja 
w skaningu geodezyjnym

 wysoka prędkość skanowania 

zintegrowany panel dotykowy 

wbudowany aparat

wiązka lasera bezpieczna dla oka 

kompaktowa budowa

3 wersje o różnych zasięgach 



chwyæ rzeczywistośæ – pomierz swój świat. Nowy
instrument Topcon pozwala odwzorowaæ 

otaczaj¹c¹ Ciê rzeczywistośæ punkt po punkcie. Teraz 
mo¿esz szczegó³owoprzedstawiæ swój obszar pracy 
w trzech wymiarach. Rozpocznij skanowanie laserowe 
z instrumentem Topcon GLS-2000 w ka¿dych warun-
kach. 
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GLS-2000 – skaner laserowy 3D

Wytrzyma³y, przenośny, o niedu¿ych rozmiarach.  
Unikalne narzêdzie o uniwersalnej konstrukcji, bez 
którego nie bêd¹ mogli siê obejśæ prawdziwi profesjo-
naliści.

Topcon GLS-2000 to rewolucyjny skaner laserowy 
stworzonyz myśl¹ o praktycznym wykorzystaniu w 
terenie. Posiada mo¿liwośæ wyboru pomiêdzy klas¹ 1 i 
3R lasera dziêki czemu zachowuje bezpieczeñstwo 
wszêdzie tam gdzie jest to konieczne.350 m zasiêgu 
skanowania czyni z GLS-2000 wszechstronne 
narzêdzie, które znajdzie zastosowanie w ró¿nych 
dziedzinach. 

Skaner mo¿e pracowaæ niezale¿nie, bez konieczności 
u¿ywania zewnêtrznego interfejsu i zasilania. Ta 
unikalna technologia Topcona pozwala realizowaæ 
najbardziej ekstremalne zadania pomiarowe. Budynek, 
antena, przês³o, ha³dy ziemi – to obiekty,które teraz 
mierzy siê po naciśniêciu jednego przycisku.

Skaner zosta³ skonstruowany z myśl¹ o jedoosobowej 
pracy. Instrument jest szybki, ³atwy w obs³udze, 
efektywny  podkreślaj¹cy zalety skanowania – nie 
jesteś po³¹czony z komputerem, nie musisz siê 
martwiæ o zewnêtrzne zasilanie, a po obszarze pomia-
ru poruszasz siê tylko z jedn¹ walizk¹ i statywem. 

Rozpocznij skanowanie z wytrzyma³ym i przeno-
śnym instrumentem Topcon GLS-2000, który 
zosta³ stworzony na bazie naszych bogatych 
doświadczeñ w konstruowaniu tachimetrów.

Skaner Topcon GLS-2000 to po³¹czenie wysokiej
jakości pomiarów i efektywnej pracy w terenie

Kompaktowy 

Intuicyjny interfejs

Bezpieczny dla oka

 

Zwarta konstrukcja i oraz spe³nienie IP 54 czyni 
skaner dedykowanym do pracy na zewn¹trz. System 
prze³¹czania wi¹zki pozwala na pe³ne dostosowanie 
do otoczenia.

Wysoka prêdkośæ pomiaru
Pozwala oszczêdziæ czas w terenie. Pomiar pe³nej 
panoramy trwa krócej ni¿ 3 minuty wraz z wykonaniem 
dokumentacji zdjêciowej.

Dziêki wbudowanemu panelowi dotykowemu, skano-
wanie nigdy nie by³o tak proste. Wystarczy stworzyæ 
pre –definiowane profile i osoba pracuj¹ca w terenie 
mo¿e uruchomiæ urz¹dzenie jednym przyciskiem.

Nie obawiaj siê o bezpieczeñstwo wzroku. Skaner wy-
korzystuje niewidzialn¹ wi¹zkê lasera klasy 1, wiêc jest 
ca³kowicie bezpieczny dla oka. Skanuj w s¹siedztwie 
portów lotniczych, linii kolejowych i innych czêsto 
uczêszczanych miejsc bez migaj¹cego lasera.

Oprogramowanie ScanMaster

Dostarczany przez producenta pakiet oprogramo-
wania pozwala na rozpoczêcie pracy z chmur¹ 
punktów. Wbudowany pakiet funkcji pozwoli na 
na tworzenie prostych projektów a tak¿e eksport 
do posiadanych przez u¿ytkownika pakietów firm 
trzecich.

chwyæ rzeczywistośæ – pomierz swój świat. Nowy
instrument Topcon pozwala odwzorowaæ 

otaczaj¹c¹ Ciê rzeczywistośæ punkt po punkcie. Teraz 
mo¿esz szczegó³owoprzedstawiæ swój obszar pracy 
w trzech wymiarach. Rozpocznij skanowanie laserowe 
z instrumentem Topcon GLS-2000 w ka¿dych warun-
kach. 

U

 

GLS-2000 – skaner laserowy 3D

Wytrzyma³y, przenośny, o niedu¿ych rozmiarach.  
Unikalne narzêdzie o uniwersalnej konstrukcji, bez 
którego nie bêd¹ mogli siê obejśæ prawdziwi profesjo-
naliści.

Topcon GLS-2000 to rewolucyjny skaner laserowy 
stworzony z myśl¹ o praktycznym wykorzystaniu w 
terenie. Posiada mo¿liwośæ wyboru pomiêdzy klas¹ 1 i 
3R lasera dziêki czemu zachowuje bezpieczeñstwo 
wszêdzie tam gdzie jest to konieczne.350 m zasiêgu 
skanowania czyni ze skanera GLS-2000 wszechstronne 
narzêdzie, które znajdzie zastosowanie w ró¿nych 
dziedzinach. 

Skaner mo¿e pracowaæ niezale¿nie, bez konieczności 
u¿ywania zewnêtrznego interfejsu i zasilania. Ta 
unikalna technologia Topcona pozwala realizowaæ 
najbardziej ekstremalne zadania pomiarowe. Budynek, 
antena, przês³o, ha³dy ziemi – to obiekty,które teraz 
mierzy siê po naciśniêciu jednego przycisku.

Skaner zosta³ skonstruowany z myśl¹ o jedoosobowej 
pracy. Instrument jest szybki, ³atwy w obs³udze, 
efektywny  podkreślaj¹cy zalety skanowania – nie 
jesteś po³¹czony z komputerem, nie musisz siê 
martwiæ o zewnêtrzne zasilanie, a po obszarze pomia-
ru poruszasz siê tylko z jedn¹ walizk¹ i statywem. 

Rozpocznij skanowanie z wytrzyma³ym i przeno-
śnym instrumentem Topcon GLS-2000, który 
zosta³ stworzony na bazie naszych bogatych 
doświadczeñ w konstruowaniu tachimetrów.

Skaner Topcon GLS-2000 to po³¹czenie wysokiej
jakości pomiarów i efektywnej pracy w terenie

Kompaktowy 

Intuicyjny interfejs

Bezpieczny dla oka

 

Zwarta konstrukcja i oraz spe³nienie IP 54 czyni 
skaner dedykowanym do pracy na zewn¹trz. System 
prze³¹czania wi¹zki pozwala na pe³ne dostosowanie 
do otoczenia.

Wysoka prêdkośæ pomiaru
Pozwala oszczêdziæ czas w terenie. Pomiar pe³nej 
panoramy trwa krócej ni¿ 3 minuty wraz z wykonaniem 
dokumentacji zdjêciowej. Trzy dostepne warianty: 
S, L i M pozwalaj¹ dokonaæ optymalnego wyboru.

Dziêki wbudowanemu panelowi dotykowemu, skano-
wanie nigdy nie by³o tak proste. Wystarczy stworzyæ 
pre –definiowane profile i osoba pracuj¹ca w terenie 
mo¿e uruchomiæ urz¹dzenie jednym przyciskiem.

Nie obawiaj siê o bezpieczeñstwo wzroku. Skaner wy-
korzystuje niewidzialn¹ wi¹zkê lasera klasy 1, wiêc jest 
ca³kowicie bezpieczny dla oka. Skanuj w s¹siedztwie 
portów lotniczych, linii kolejowych i innych czêsto 
uczêszczanych miejsc bez migaj¹cego lasera.

Oprogramowanie ScanMaster

Dostarczany przez producenta pakiet oprogramo-
wania pozwala na rozpoczêcie pracy z chmur¹ 
punktów. Wbudowany pakiet funkcji pozwoli na 
na tworzenie prostych projektów a tak¿e eksport 
do posiadanych przez u¿ytkownika pakietów firm 
trzecich.



Kompaktowe rozmiary – Przenośny – Wytrzyma³y – Jednoosobowe pomiary

Skaner Topcon GLS-2000 wykorzystuje najnowocześniejsze osi¹gniêcia z zakresu skaningu laserowego
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Zintegrowane zasilanie

















Kamera cyfrowa

Wbudowana kamera cyfrowa wykonuje 
zdjêcia mierzonego obiektu. Wspólny 
element optyczny dla skanera i kamery 
zapewnia wysok¹ spójnośæ geometryczn¹ 
danych pomiarowych z obrazem. Zapisane 
obrazy mog¹ zostaæ w dalszej kolejności 
u¿yte do dodatkowych pomiarów i 
przestrzennych wizualizacji obiektów. 

Wi-Fi

Wbudowane bezprzewodowe ³¹cze Wi-Fi 
pozwala zdalnie kontrolowaæ pracê skane-
ra za pomoc¹ zewnêtrznego komputera. W 
ten sposób realizujemy bardziej tradycyjne 
podejście do skanowania.
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Dane techniczne Topcon GLS-2000

Maksymalny zasiêg pomiaru 350 m przy odbiciu 90%

Kamera cyfrowa

Pole widzenia (poziom x pion)

5 mpix Dual (170º / 8,9 stopnia)

Polecane produkty

 

ImageMaster spójnie integruje obrazy cyfrowe z danymi 
fototachimetrem Topcon IS lub skanerem laserowym 
GLS-2000.         ImageMaster to narzêdzie, które umo¿liwia 
bezpośredni¹ pracê z tradycyjnymi obserwacjami geode-
zyjnymi, chmurami punktów i skalibrowanymi zdjêciami 
cyfrowymi. 

Nie musisz ju¿ wydawaæ pieniêdzy na trzy ró¿ne rozwi¹za-
nia Teraz mo¿esz wspólnie opracowaæ wyniki tradycyjnych 
pomiarów geodezyjnych, chmury milionów punktów i 
projekty fotogrametryczne. £atwe w u¿yciu funkcje Image-
Master pozwol¹ przeprowadziæ ten proces w jednym 
okienku.

Faro X330 to szybki i kompaktowy 
skaner 3D umo¿liwiaj¹cy tworzenie 
precyzyjnych i szczegó³owych chmur 
punktów. Dziêki niemu mo¿na odwzo-
rowaæ nawet najbardziej skompliko-
wany obiekt przemys³owy czy 
architektoniczny. Wbudowany aparat 
cyfrowy zapewnia pe³n¹ dokumenta-
cjê. Prze³omowe mo¿liwości i niespo-
tykana wydajnośæ pozwalaj¹ obni¿yæ koszty prac inwentary-
zacyjnych. Skaning laserowy to najbardziej wydajna metoda 
tworzenia trójwymiarowej dokumentacji wykopów, budyn-
ków, elewacji, elementów konstrukcyjnych, obiektów 
historycznych, zak³adów i obiektów przemys³owych i wielu 
innych skomplikowanych obiektów.

Polecane produkty...

PARAMETRY TECHNICZNE

Dok³adnośæ pomiaru 
pojedynczego punktu

Odleg³ości

K¹ta

3,5 mm (1-150 m) 1 sigma

6½ (pionowy) / 6½ (poziomy)

Dok³adnośæ rozpoznawania 
celu 3½ do 50 m

Tryb pracy Impulsowy

Kolor Wi¹zka niewidzialna (bezpieczna dla oka)

Laser Klasa lasera 3R (wysoka precyzja /standard) 
1M ( niska moc)

Prêdkośæ skanowania 30 000 pkt/s

Rozdzielczośæ skanowania

Wielkośæ plamki

Maksymalna 
rozdzielczośæ skanowania

< 11,2 (1-150 m FWHM)

3 mm na 10 m

360° x 270°

SYSTEM SKANOWANIA

Temperatura pracy

Norma py³o- i wodoszczelności

od -5 do +45ºC

IP54

Wymiary

Waga

152 x 293 x 412 mm

11 kg

WARUNKI PRACY

OGÓLNE

Interfejs

Sposób komunikacji

Wbudowany panel

Wi-Fi, Karta SD

STEROWANIE SKANOWANIEM

Firma TPI Sp. z o.o. wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie 
Import i kompleksowa obsługa na wszystkich etapach sprzedaży 
i posprzedaży sprzętu pomiarowego.

Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

Wszystkie prawa zastrzeżone 03/17.

Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Właścicielem praw do znaku słownego i logo Bluetooth jest fi rma Bluetooth SIG, Inc.,
a użycie tych znaków przez Topcona jest dokonywane w ramach licencji. Inne nazwy produktów 
i loga firm są własnością swoich właścicieli.

Ekran

Klawiatura

VGA, dotykowy

3 przyciski

Dane techniczne Topcon GLS-2000

Maksymalny zasiêg pomiaru
przy odbiciu 90% 130 m 350 m 500 m

S M L

Kamera cyfrowa

Pole widzenia (poziom x pion)

5 mpix Dual (170˚ / 8,9˚)
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00-716 Warszawa
ul. Bartycka 22
tel. (22) 632 91 40
faks (22) 862 43 09
warszawa@tpi.com.pl

80-874 Gdańsk 
ul. Na stoku 53/55
tel./faks (58) 320 83 23

gdansk@tpi.com.pl

51-162 Wrocław 
al. T. Boya-Żeleńskiego 69 e
tel./faks (71) 325 25 15

wroclaw@tpi.com.pl

 60-577 Poznań 
ul. J.H. Dąbrowskiego 136
tel./faks (61) 665 81 71

poznan@tpi.com.pl

  www.tpi.com.pl   rozwiązania pomiarowe

 30-703 Kraków 
ul. J. Dekerta 18
tel./faks (12) 411 01 48

krakow@tpi.com.pl


