ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΔΓΙΟΤ
Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
ΓΔΚΣΔ GPS



3 ΓΔΚΣΔ GNSS SP60 SPECTRA-TRIMBLE (ΤΥΝΟΣΖΣΑ L1-L2)-GLONASS
L3 ΜΔ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΑ SP T41.

O GNSS δέκηηρ SP60 απνηειεί ηε λέα πξφηαζε ηεο Spectra ηεο Trimble
θαη πξνζθέξεη ηε κέγηζηε επειημία επηινγψλ θαιχπηνληαο νπνηαδήπνηε
ηνπνγξαθηθή αλάγθε απφ post processing, κέηξεζε RTK base θαη rover κέζσ
UHF ή ηε κνλαδηθή ηερληθή base θαη rover Long Range Bluetooth έσο ηηο
εμειηγκέλεο RTK θαη RTX rover επηινγέο. Γηαζέηεη ηελ αμεπέξαζηε ηερλνινγία ZBlade ε νπνία ζπλδπάδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ηα ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθά GNSS ζπζηήκαηα (GNSS centric). Γηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο
δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο L-band (AeroAntenna)
γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ
πξσηνπνξηαθή ζπλδξνκεηηθή ππεξεζία RTX κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπ δέθηε ζηηο
πεξηνρέο πνπ δεν ςπάπσει καθόλος ζήμα κινηηήρ ηηλεθωνίαρ θαη κε ηειηθή
νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα κφιηο 2cm
Λήςε ησλ δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ :
GPS (L1 C/A L1/L2 P-code, L2C, θάζε πιήξνπο κήθνπο θχκαηνο) GLONASS (L1
C/A θαη L2 C/A, L1/L2, L3 θάζε πιήξνπο κήθνπο θχκαηνο)
BeiDou (B1 (phase 2), B2)
Galileo (E1, E5a, E5b)
QZSS (L1C/A, L2C, L1SAIF, L5)
SBAS
L-Band
Έθηεο γεληάο 6G GNSS board κε 240 θαλάιηα
Σερλνινγία Z-Blade κε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ δνξπθφξσλ GNSS-centric
Τπνζηήξημε ππεξεζίαο Trimble RTX
Δζσηεξηθφ TRx UHF radio ηζρχνο 2Watt
Σερλνινγία Long Range Bluetooth γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δεθηψλ κέζσ
Bluetooth



1 ΓΔΚΣΖ PROMARK 500 MAGELLAN PROFESSIONAL (ΤΥΝΟΣΖΣΑ L1-L2)GLONASS L3 ΜΔ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗO MOBILE MAPPER 20.



3 ΓΔΚΣΔ GPS – Z-MAX THALES RTK ROVER POLE PACIFIC CREST UHF
BLUETOOTH (ΤΥΝΟΣΖΣΑ L1-L2) ΜΔ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗA MOBILE MAPPER 20.



2 ΓΔΚΣΔ GPS ΓΔΚΣΔ GPS – ASHTECH Z-XTREME RTK TECHNOLOGY
(ΤΥΝΟΣΖΣΑ L1-L2, ΑΤΡΜΑΣΑ) ΜΔ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗO MOBILE MAPPER 20 MOBILE MAPPER CX.



1 ΓΔΚΣΖ GPS – PROMARK (ΤΥΝΟΣΖΣΑ L1)

ΑΔΡΟΜΟΝΣΔΛΟ - DRONE



1 DRONE PHANTOM 4 RTK DJI

ΥΩΡΟΒΑΣΔ


1 ΦΖΦΗΑΚΟ ΥΧΡΟΒΑΣΖ – ZEISS DINI11 – (ΑΚΡΗΒΔΗΑ : 0.3MM), ΜΔ
ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗΚΟ, ΣΑΓΗΔ 2Μ INVAR.
ΓΔΩΓΑΙΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ



1 TOTAL STATION PENTAX R323-NX

ΥΔΙΡΙΣΗΡΙΑ ΤΠΑΙΘΡΟΤ


3 Xειπιζηήπια Σ41 ηηρ Spectra Geospatial

Σν Σ41 είλαη έλα ζηηβαξφ, αμηφπηζην ρεηξηζηήξην πεδίνπ κε νζφλε πςειήο
επθξίλεηαο, εχθνια αλαγλψζηκε ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ εμσηεξηθψλ
ρψξσλ.Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα είλαη ην λέν πεξηβάιινλ Windows Embedded
Handheld 6.5 γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Ζ νζφλε είλαη full VGA, αθήο θαη εμαηξεηηθά
αλζεθηηθή, κε λέαο ηερλνινγίαο Gorilla® Glass. Γηαζέηεη modem WWAN 3.75G γηα
επηθνηλσλία κε αζχξκαηα δίθηπα αιιά θαη κέζσ παξφρνπ internet γηα ζχλδεζε κε
δίθηπα ζηαζκψλ αλαθνξάο φπσο ην JGC-Net θαη ην HEPOS θαη νκηιία θαζφηη είλαη
ηαπηφρξνλα θαη θηλεηφ ηειέθσλν. Ζ θάκεξα είλαη 8-megapixel θαη κπνξεί λα
ξπζκηζηεί θαηάιιεια ψζηε λα θαηαρσξνχληαη απηφκαηα ν ρξφλνο θαη ε ζέζε
ιήςεο ηεο θσηνγξαθίαο/βίληεν θη απηφ κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ δέθηε GPS ηεο
ζπζθεπήο. Ο ελζσκαησκέλνο δέθηεο GPS έρεη αθξίβεηα ππνινγηζκνχ απηφλνκεο
ζέζεο 2-4m. Ο επεμεξγαζηήο είλαη ρξνληζκέλνο ζην 1GHz, ε κλήκε ηνπ είλαη
512ΜΒ θαη έρεη ζθιεξφ δίζθν ρσξεηηθφηεηαο 16GB.


4 ΓΔΚΣΔ GPS (ΥΔΗΡΟ) MOBILE MAPPER 20

ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

ΛΟΓΙΜΙΚΑ


Survey Office , ην ινγηζκηθφ πνπ απνηειεί ην ηδαληθφ παθέην αλάιπζεο θαη
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ GPS θαη GNSS, αιιά θαη κεηξήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη
απφ νπηηθνχο γεσδαηηηθνχο ζηαζκνχο θαζψο θαη ηελ εμαγσγή ηνπο ζε δηάθνξα
formats, κε έλα επξχηαην πεδίν εθαξκνγψλ Scanning, Field Data, Survey
Intermediate Edition, Survey Advanced Edition.



XRTC Lite Λνγηζκηθφ Σνπνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ . πλδπάδεη κεζφδνπο θιαζηθήο
ηνπνγξαθίαο θαη γεσκεηξίαο. Πεξηιακβάλεη βηβιηνζήθεο ζπκβφισλ, ππνκλεκάησλ
θαη ηχπσλ γξακκψλ,. χλδεζε ζηελ εξγαζία αξρείσλ ζρεδίσλ, Excel, Word,
αξρεία κνληέισλ εδάθνπο, ηζνυςψλ, θσηνγξαθίεο



ΔΓΑΦΟ Λογιζμικό διασείπιζηρ εδάθοςρ και επιμεηπήζεων
Σν ΔΓΑΦO απνηειεί Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο εδάθνπο θαη επηκεηξήζεσλ.
Δηζαγσγή – εμαγσγή ζεκείσλ / ηξηγψλσλ, δεκηνπξγία κνληέινπ Δδάθνπο,

γξαθηθή & αλαιπηηθή επεμεξγαζία, ξχζκηζε & παξάιιειε απεηθφληζε επηπέδσλ
Real-Time ππνινγηζκφο κνληέινπ – ηζνυςψλ, εκθάληζε γξακκψλ απνξξνήο
νκβξίσλ, κεηάζεζε κνληέινπ ζην ρψξν, ππνζηήξημε θακπχισλ αμφλσλ,
ππνζηήξημε παξάιιεισλ αμφλσλ, δεκηνπξγία κεθνηνκήο, νξηδνληηνγξαθίαο,
ππνινγηζκφο δηαηνκψλ κε ρξήζε έσο θαη πέληε εδαθψλ, δεκηνπξγία δηαηνκψλ
ζηαζεξνχ & κεηαβιεηνχ πιάηνπο, πίλαθαο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ, παξαγσγή
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα παξάδνζε.


Pix4dmapper Pro Λογιζμικό θωηογπαμμεηπικήρ επεξεπγαζίαρ

To ινγηζκηθφ Pix4Dmapper είλαη θσηνγξακκεηξηθφ ινγηζκηθφ γξαθείνπ θαη
κεηαηξέπεη απηφκαηα εηθφλεο πνπ πάξζεθαλ ρεηξνθίλεηα, είηε κε drone ή
αεξνπιάλν, θαη ηηο κεηαηξέπεη κε αθξίβεηα ζε γεσαλαθεξκέλνπο ράξηεο, κσζατθά
θαη 3Dκνληέια. Σν ινγηζκηθφ είλαη πιήξσο παξακεηξνπνίεζηκν θαη θαιχπηεη
κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ. Σν Pix4Dmapper2.0 δεκηνπξγεί αθξηβέζηεξα DSM θαη
νξζoκσζατθα, κέζσ ελφο λένπ επεμεξγαζηή κσζατθψλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα
αλαβαζκίζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη είλαη ζπκβαηφ κε θάζε είδνπο video κε
απηφκαηε εμαγσγή frame θαη πνιιά αθφκα. Απηφκαηε δεκηνπξγία
γεσαλαθεξκέλσλ νξζνκσζατθψλ, DSM, DTM, ηζνυςψλ, 3D λέθνπο ζεκείσλ
pointclouds θαη textured mesh models ζε πνιιαπιά formats. Αθφκα, είλαη δπλαηή
ε εμαγσγή custom αγξνηηθψλ ραξηψλ, αληηθεηκέλσλ, animation θαη άιια.



ΑΠΟΓΟΖ πζηήκαηα πξνγξακκάησλ Σνπνγξαθίαο
 Σνπνγξαθηθνί ππνινγηζκνί (επηιχζεηο δηθηχσλ, νδεχζεηο, ζεκείσλ ππαίζξνπ.
 ρεδίαζε ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ, δεκηνπξγία αξρείνπ DXF.
 Μνληέιν εδάθνπο, ππνινγηζκφο ηζνυςψλ, νζκνκεηξήζεηο, δεκηνπξγία
αξρείνπ DXF.



ΟΓΟ 7 To ινγηζκηθφ νδνπνΐαο απνηειεί κηα αζπλαγψληζηε θαη νινθιεξσκέλε
ιχζε γηα ηελ κειέηε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ νδηθψλ έξγσλ, ζε ππεξζχγρξνλν
θαη ηαρχηαην 3D γξαθηθφ πεξηβάιινλ. Δηλαη απηφλνκν ινγηζκηθφ πξνβνιήο

ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ εδάθνπο. Δηζαγσγή/εμαγσγή ζηνηρείσλ απφ/ζε αξρεία
ΥΤΕ, DXF. Γηαζέηεη Καλνληζκνχο Ο.Μ.Ο.Δ. θαη RAS. Μειέηε νξηδνληηνγξαθίαο,
κεθνηνκήο, δηαγξακκάησλ, δηαηνκψλ, ρσκαηηζκψλ, πξνκεηξήζεσλ. Απηφκαηνο
έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε Ο.Μ.Ο.Δ. Μειέηε δηαγξακκάησλ επηθιίζεσλ,
δηαπιαηχλζεσλ, ηαρπηήησλ V85, ζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο. Δχθνιε θαη γξήγνξε
εηζαγσγή θαη ηξνπνπνίεζε ηεο γεσκεηξίαο ηνπ έξγνπ. On line πξννπηηθή
απεηθφληζε νδηθψλ έξγσλ (απιψλ θαη ζχλζεησλ), εηθνληθή θίλεζε θαηά κήθνο ηεο
ράξαμεο. Έιεγρνο ηειηθήο νξαηφηεηαο θαηά κήθνο ηεο νδνχ. Δπνπηηθφο γξαθηθφο
νξηζκφο ηππηθψλ δηαηνκψλ ηπρνχζαο κνξθήο. Διεχζεξε αληηζηνίρεζε πιηθψλ.
Βηβιηνζήθε ηππηθψλ δηαηνκψλ. Σαρχηαηνο ππνινγηζκφο δηαηνκψλ ζε θάζε
ηξνπνπνίεζε ηεο ράξαμεο θαη απηφκαηνο ππνινγηζκφο ηνπ ηειηθνχ 3d κνληέινπ
εδάθνπο - νδνχ. Απηφκαηε επαλεηζαγσγή φισλ ησλ παζζάισλ ηεο κειέηεο κεηά
απφ θάζε αιιαγή ηεο ράξαμεο. Μειέηε παξάιιεισλ έξγσλ. Διεχζεξε
επεμεξγαζία παξάιιεισλ έξγσλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο απφ ηελ θνξά θάζε
ράξαμεο θαη ηηο πξνβνιέο ησλ παζζάισλ. Βειηηζηνπνίεζε θίλεζεο γαηψλ,
κειέηε νπηζζνηξνρηψλ θάζε ηχπνπ νρήκαηνοΑλάγιπθν εδάθνπο απφ ηξίγσλα
(ΣΗΝ) ή 3d γξακκέο (π.ρ ηζνυςείο). Σπρνχζα γεσκεηξία πξαλψλ νξπγκάησλ θαη
επηρσκάησλ. Μειέηε αλαβάζκηζεο πθηζηάκελεο νδνχ. Τπνινγηζκφο
ζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο, .Δ.Ο./Η.Β.Ο, αλαβαζκψλ αγθχξσζεο, εμπγίαλζεο
εδάθνπο, ηνίρσλ αληηζηήξημεο, ζηεζαίσλ αζθαιείαο.

ΟΓΟ

ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΧΝ
Λογιζμικό διασείπιζηρ εδάθοςρ και
επιμεηπήζεων. Δηζαγσγή – εμαγσγή ζεκείσλ / ηξηγψλσλ, δεκηνπξγία κνληέινπ
Δδάθνπο, γξαθηθή & αλαιπηηθή επεμεξγαζία, ξχζκηζε & παξάιιειε απεηθφληζε
επηπέδσλ Real-Time ππνινγηζκφο κνληέινπ – ηζνυςψλ, εκθάληζε γξακκψλ
απνξξνήο νκβξίσλ, κεηάζεζε κνληέινπ ζην ρψξν, ππνζηήξημε θακπχισλ
αμφλσλ,
ππνζηήξημε
παξάιιεισλ
αμφλσλ,
δεκηνπξγία
κεθνηνκήο,
νξηδνληηνγξαθίαο, ππνινγηζκφο δηαηνκψλ κε ρξήζε έσο θαη πέληε εδαθψλ,
δεκηνπξγία δηαηνκψλ ζηαζεξνχ & κεηαβιεηνχ πιάηνπο, πίλαθαο επηκεηξεηηθψλ
ζηνηρείσλ, παξαγσγή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα παξάδνζε.



ΤΚΔΤΔ ΓΡΑΦΔΙΟΤ









PLOTTER HEWLETT- PACKARD DESIGNJET 500pc Α0+, ξνιιφ B/W COLOR Interface.
PLOTTER HEWLETT- PACKARD DESIGNJET 1050C Α0+, ξνιιφ B/W COLOR Interface.
Multifunction Printer Canon Image PROGRAF TM-300 MFP T-36 Aio, 36’’
Φσηναληηγξαθηθφ/ Ξεξνγξαθηθφ ζρεδίσλ
Oce' 7051 Α0+
Γηπισηηθφ κεράλεκα
Oce΄ 940
914mm/2500mm
ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ-SCANNER-PRINTER RICOH AFICIO MC2500
A4 – A3
ΦΧΣΟΣΤΠΗΚΟ-SCANNER-PRINTER KONICA 7022 A4-A3
Δγρξσκν θσηνηππηθφ κεράλεκα DEVELOP ineo +227

ΟΥΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ





ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ FORD RANGER 4X4 PICK UP 2,5 TURBO
DIESEL
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ MITSUBISHI 4X4 PICK UP 2,5 TURBO
DIESEL
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ SEAT INKA - DIESEL
IX METAΦΟΡΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ SUBARU IMPREZA 4X4

