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Röviden a GLT Scan&Plan-ről 

3D felmérések drónnal és lézerszkennerrel 



Technológiáink alkalmazása 

- Építmények vizsgálata talajszintről és levegőből 

 

- Műemléki jellegű és újonnan épített épületek felmérése 

 

- Felújítás, hozzáépítés, üzemeltetés 

 

- Reverse Engineering 

 

 

 



Felmérések drónnal 

- Épületek teljes külső felmérése 

 

- Mezőgazdasági infrakamerás felmérés 

 

- Centiméteres felbontású pontfelhők 

 

- 4K felbontású fényképek 

 

- Hőkamerás felvételek 

 

- Fejlesztés alatt: 3D hőmodell az épületről 

 

 

 



Drónok használata 

- Könnyű kezelés, bárki számára elsajátítható 

 

- Automatizált folyamatok 

• Repülési feltételek ellenőrzése (GPS jel, kommunikáció, komponensek működése) 

• Előre megadható repülési útvonal (előre kalkulált idő, fényképek száma)  Pix4D 

• Repülés végeztével automata leszállás a felszállási pontra 

• Automata stabilizátorok 

• Ideális esetben egy gombnyomás a drón kezelése felszállástól leszállásig 

 

- Esőben, nagy szélben nem lehet repülni 

 

- Veszély esetén átvehető az irányítás manuálisan (újabb drónokban akadályérzékelés) 

 

- Maximális repülési magasság akár 6000 m is lehet, repülési sebesség 16 m/s 

 

- Irányítás mobiltelefonról vagy tabletről 

 

- Több féle felvételi mód (egy fotó, fotósorozat, videó, timelapse…) 

 

- Folyamatos visszajelzés a dróntól a kapcsolatra és az akkumulátorra vonatkozóan 



- Drónnal az épület teljesen körberepülhető 

- Élőkép a mobiltelefonon és a képek rögzítése kiértékeléshez 

- Nehezen elérhető területekről is információt szolgáltat 

- Hőhidak helyének megállapítása 

- Tetők hőveszteségének vizsgálata 

- Hőmérséklet mérése 

- Dinamikus vizsgálat (távoli és közeli képek készítése) 

 

 

Hőkamerás épületfelmérések 



Lehetséges megoldások 

FLIR ONE csomag FLIR VUE csomag 

INFRAPRO 100 - XT R 640 csomag 



FLIR ONE csomag 

A csomag tartalma: 

 

- DJI Phantom 3 drón 

- FLIR One hőkamera (mobiltelefonra szerelhető – iOS és Android) 

- b-mobile ONE konzol a telefon drónra rögzítéséhez 

 

A fotók és videók rögzítéséről a FLIR applikáció gondoskodik, a drón egyszerűen irányítható a 

kontroller segítségével. 

 



FLIR VUE csomag 

A csomag tartalma: 

 

- DJI Phantom 4 drón 

- FLIR VUE Pro hőkamera (drónra szerelhető) 

- b-mobile VUE konzol a kamera drónra rögzítéséhez 

 

A drón saját kamerája is használható a felmérés közben a hőkamerával együtt, így sokoldalúbb 

felmérést biztosít. A repülés közben élőképen figyelhetjük a hőkamera által látható területet. 

 



INFRAPRO 100 - XT R 640 csomag 

A csomag tartalma: 

 

- DJI Matrice 100 drón 

- DJI Zenmuse X3 kamera 

- DJI Zenmuse XT hőkamera  

 

Nagyteljesítményű drón, nagyfelbontású kamerákkal felszerelve. A legélesebb képek készítéséért a 

kamerákat tartó gimball karok felelnek. Professzionális felhasználásra ajánljuk. 

 



INFRAPRO 100 - XT R 640 csomag 

- felszállás előtti ellenőrzés 

- élőképes követés 

- műholdképen követhető repülési 

útvonal 

- egyszerű kezelhetőség 

- repülés közbeni dinamikus 

kiértékelés 



A hőkamerák jellemzői 

  FLIR ONE FLIR VUE Pro DJI Zenmuse XT 

Tartomány -20 - 120 °C -25 - 135 °C -13 - 275 °C 

Irányítás FLIR app (drónon) FLIR app (kontrolleren) DJI app (kontrolleren) 

Szerelés telefon drón drón 

Felbontás (°C) 0.1 0.1 0.01 

Felbontás (px) 160x120 640x512 640x512 



Csomagok összehasonlítása 

FLIR ONE 

 - olcsóbb megoldás, szükséges hozzá egy telefon (Android vagy iPhone) 

 - nincs élőképes követés, megadott repülési útvonal (Pix4D) vagy manuális irányítás 

 - b-mobile ONE adapter DJI Phantom 2, 3 és 4 drónokhoz is alkalmas 

FLIR VUE 

 - külön hőkamera a drónon, emellett a saját kamerája is üzemképes (élőképes 

 irányításdinamikus felmérést tesz lehetővé) 

 - b-mobile VUE adapter DJI Phantom 2, 3 és 4 drónokhoz is alkalmas 

 - nagyobb felbontású kamera (részletesebb kiértékelhetőség) 

 - Flir VUE és TAU kamerafajták felszerelésére egyaránt alkalmas a b-mobile adapter 

Infrapro 100 

 - professzionális DJI Matrice 100 drón (1 kg-os teherrel is 13 percig képes repülni) 

  - két akkumulátorral akár 40 perces folyamatos repülés 

  - egyszerre szerelhető fel saját 4K kamerája mellé multispektrális vagy hőkamera 

  - 5 km-es hatótáv, nagyobb területek felméréséhez 

 - kis hőmérsékletkülönbség kimutatására alkalmas kamera, videó és zoom funkciókkal 

 - precíz mérések már repülés közben is 



Egyéb alkalmazások I. 

Napkollektor farm vizsgálata 

 

- 4171 db kép 5 repülésből 

 

- összefűzött ortomozaik 

 

- „forró pontok” keresése 

működési hibák feltárása 

 

- jelentések generálása 



Egyéb alkalmazások II. 

Tűzoltók támogatása 
 

- tűzfészek detektálása 

 

- tűz terjedésének megfigyelése, épületszerkezetre való hatása 

 

- Tető veszélyeztetettségének megállapítása 

 

- Jobban koordinált tűzoltás, biztonságosabb akció 

 



Köszönöm a figyelmet! 

www.gltscan.hu 

 

www.gltdrone.com 


