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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Αγαπητοί φίλοι, 
 
 
Η JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. 

διαχρονικά από την ίδρυσή της, σας προσφέρει 

έξυπνες λύσεις και εργαλεία δουλειάς, 

συνδυάζοντας την απόδοση και την ποιότητα 

με την προσιτή τιμή κόστους. 

 

Με αυτά τα κριτήρια ως γνώμονα και στα 

πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσής σας, η 

εταιρεία μας σας αποστέλλει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα newsletter, για να σας κρατά 

ενήμερους για τις εξελίξεις και τις λύσεις που 

σας προσφέρουμε. 

 

Σε αυτό το newsletter θα βρείτε τις 

πληροφορίες για τα νέα προϊόντα από την 

εταιρία μας. 

 

Φιλικά, 

Χρήστος Βάγιας 
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Περιεχόμενα 
Πρόλογος…………………………………………………..σελ 2 

GNSS δέκτης SP60 από τη Spectra 
Precision.…………………..........................σελ 3 

Έξυπνες λύσεις φωτογραμμετρίας …….…….σελ 4 

Drone Phantom 4 Pro..………………...………...σελ 5 

Αερομοντέλο eBee Plus…………………………….σελ 6 

Νέα σειρά θερμικών καμερών Flir Exx….….σελ 7 

Συσκευές εντοπισμού αγωγών/καλωδίων.…σελ 8 

Νέος 3D σαρωτής Faro Focus M70. ……….…σελ 9 

Νέος Οπτικός σαρωτής 3D Artec Leo ……… σελ 10 

Γεωδαιτικός σταθμός Focus 2………………..…σελ 11 

360 κάμερα iSTAR από την NCTech……….…σελ 12 
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Spectra Precision SP60  
Με χειριστήριο… το Android κινητό σας! 

SP60: Η πιο ευέλικτη GNSS λύση της αγοράς…. ακόμα πιο 
προσιτή! 

 
Τώρα, με το νέο λογισμικό πεδίου Survey Mobile της Spectra Precision για 

Android συσκευές, αξιοποιήστε ακόμα και το κινητό σας τηλέφωνο ως 
χειριστήριο και αποκτήστε το δέκτη SP60 σε ακόμα πιο προσιτή τιμή! 
 

 
ή 

 
Επιλέξτε το νέο χειριστήριο Mobile Mapper 50 
της Spectra Precision με Android περιβάλλον. 

 
 
 
 
 
Οι δέκτες SP60 συνδυάζουν τη μοναδική Z-Blade 6G GNSS-centric τεχνολογία και 
την υπηρεσία Trimble® RTX μέσω δορυφορικού σήματος L-band και προσφέρουν 
τις πλέον αξιόπιστες μετρήσεις και τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες, οπουδήποτε στον κόσμο, χωρίς την ύπαρξη base. 

 
Trimble® RTX υπηρεσία: για χρήση του δέκτη σε περιοχές που δεν υπάρχει 
καθόλου σήμα κινητής τηλεφωνίας, με οριζοντιογραφική ακρίβεια 4cm RMS! 
 

 

Χαρακτηριστικά 
 
• Αναβαθμίσιμος ανάλογα με τις ανάγκες 
• 6G GNSS board 240 καναλιών:  

GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou,  
QZSS, SBAS 

• Τεχνολογία Z-Blade GNSS-centric 

• Υπηρεσία Trimble® RTX  

• Εσωτερικό TRx UHF radio 2W 
• Πρωτοποριακή επικοινωνία μεταξύ των  

δεκτών μέσω Long Range Bluetooth 
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To Phantom 4 Pro σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στον τρόπο χρήσης των drones, ενσωματώνοντας 

προηγμένες τεχνολογίες αναγνώρισης & αποφυγής εμποδίων, αποφεύγοντας πιθανές συγκρούσεις, ακόμα 

και αν ο χειριστής του δεν αντιδράσει έγκαιρα με τη βοήθεια των πέντε ειδικών αισθητήρων και της 

προηγμένης τεχνολογίας αναγνώρισης αντικειμένων. 

 

To Phantom 4 Pro βλέπει 30 μέτρα μπροστά, 30 μέτρα πίσω και 9 μέτρα από το έδαφος! 

Εκτός από τα ισχυρότερο μοτέρ που του επιτρέπει να πετά ταχύτερα, έχει να παρουσιάσει αεροδυναμικές 

βελτιώσεις και ακόμα πιο εξελιγμένη βάση στήριξης της κάμερας (gimbal). 

Η εμβέλεια του Phantom 4 Pro φτάνει τα πέντε χιλιόμετρα. Ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες που 

υπάρχουν ήδη από τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς, όπως η αυτόματη επιστροφή στο σημείο 

εκκίνησης. Η βελτιωμένη στα οπτικά μέρη 4K κάμερα 20 MPixels επιτρέπει την καταγραφή Ultra HD 

περιεχομένου μέχρι τα 60 fps, την ίδια στιγμή που το ανασχεδιασμένο gimbal υπόσχεται ακόμα πιο 

σταθερά πλάνα. Βελτιωμένη είναι και η μπαταρία, με μέγιστο χρόνο αυτονομίας 30 λεπτά. 

 

Από την απογείωση έως την επιστροφή, είναι 

απολύτως υπό τον έλεγχο σας και 

ανταποκρίνεται πλήρως στις εντολές σας! 
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Το eBee Plus, είναι το ΝΕΟ καινοτόμο, ασφαλές και εύχρηστο αερομοντέλο της  Ελβετικής εταιρίας SenseFly με 

δυνατότητα αυτόματης λήψης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης (20Mpixel) και υπολογισμό θέσης επίγειων σημείων 

με ακρίβεια έως και 3cm ώστε να αποφύγετε τα φωτοσταθερά!    

 

Δε χρειάζεται να είστε χειριστής για να χειριστείτε το eBee, αφού απογειώνεται, πετάει και 

προσγειώνεται ΜΟΝΟ του, ακόμη και σε περίπτωση ανάγκης   
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Υπερελαφρύ: Ακίνδυνο σε πιθανές συγκρούσεις, εύκολη απογείωση και  

προσγείωση. 

 

Υψηλή ακρίβεια ορθοφωτομωσαϊκών και νέφους σημείων μέχρι 3cm 

χωρίς τη χρήση GCP με RTK μέσω DirectIP/NTRIP μέσω υφιστάμενου Base 

(συμβατό με όλους τους γνωστούς οίκους) ή Post Processing  

 

Βελτιωμένο αεροδυναμικό προφίλ: Παρέχει μεγάλη σταθερότητα  

κατά τη διάρκεια της πτήσης και αντέχει σε ανέμους έντασης έως και 6 

μποφόρ περίπου. 

 

Αφαιρούμενα μέρη: Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση, καθώς και εύκολη  

αντικατάσταση μερών σε περίπτωση ατυχήματος. 

 

Συμπαγής θήκη μεταφοράς (IATA guidelines): Καθιστά εύκολη τη  
μεταφορά και αποθήκευσή του σε θήκη μεταφοράς που χαρακτηρίζεται ως  
χειραποσκευή (σύμφωνα με τους κανοσιμούς της  IATA). 

 

Αυτονομία: Ικανό για πτήση έως και 59 λεπτά! 

 

Κάμερα S.O.D.A.:  
H πρώτη κάμερα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για επαγγελματική 
φωτογραμμετρική εφαρμογή με drone. 

 

Τεχνητή νοημοσύνη: Απογειώνεται, πετά και προσγειώνεται αυτόνομα. 
 Δεν απαιτούνται ικανότητες χειρισμού με τηλεχειριστήριο. 

 

Αυτόματες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Πλήρης αρχικός έλεγχος  
όλων των αισθητηρίων, έλεγχος κατά τη διάρκεια της πτήσης με δυνατότητα  
ακύρωσης αυτής και επιστροφής στη βάση. 

 

Ηλεκτρικό μοτέρ: Χαμηλή στάθμη θορύβου, χωρίς ανάγκη τακτικής 
συντήρησης. 

 

Καταγραφή δεδομένων στη συσκευή: Όλα τα δεδομένα καταγράφονται  
επί της συσκευής. Τα δεδομένα αφορούν μετεπεξεργασία των φωτογραφιών. 

 

Εργαλεία ελέγχου των φωτογραφιών πτήσης καθώς και αυτόματης  
επεξεργασίας αυτών για παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και μοντέλων εδάφους. 
 

 

mailto:info@jgc.gr
http://www.jgc.gr/


 

 
 JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. 
Παν. Τσαλδάρη 3Α και Αριστείδου, 15122 Μαρούσι 
Τηλ: 2108023917, Fax: 2106148178, email: info@jgc.gr, url: www.jgc.gr 

 
 

7 

 

 

 

 

Νέα βελτιωμένα χαρακτηριστικά: 

 

 

Υποβοηθούμενο 
autofocus με laser το 
οποίο αντιλαμβάνεται 
την κίνηση! 

Καθαρή θερμική εικόνα 
από κάθε γωνία (νέα 
οθόνη LCD 4’’ με γωνία 
εύρους 160⁰) 

 
Βαθμονόμηση σε 
ιδιαίτερα υψηλές 
θερμοκρασίες!  

Οθόνη αφής υψηλής 
ευαισθησίας για εύκολη 
πλοήγηση με το ένα 
χέρι 

Η πατενταρισμένη 
τεχνολογία ενίσχυσης 
της θερμικής 
απεικόνισης MSX® 

τώρα ακόμα καλύτερη 
χάρις σε νέο σχεδιασμό 
που φέρνει πιο κοντα 
την οπτική και IR 
κάμερα! 

Συνδεσιμότητα  Wi-Fi, 
METERLiNK®  
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Εντοπίστε και αποτυπώστε υπόγεια καλώδια και αγωγούς με 
ευκολία, ταχύτητα κι ακρίβεια! 
 
Η εταιρεία μας διαθέτει πλέον την πληρέστερη γκάμα ανιχνευτών της 
VIVAX-METROTECH, παγκόσμιας πρωτοπόρου στον εντοπισμό υπογείων δικτύων κοινής ωφελείας. 
 
Η μέθοδος βασίζεται στην επιβολή συγκεκριμένης συχνότητας στο 
καλώδιο που μας ενδιαφέρει μέσω μιας πηγής. Στη συνέχεια 
ρυθμίστε το cable locator να εντοπίσει τη συγκεκριμένη συχνότητα. 
Η μέθοδος είναι απλή κι επιτυγχάνεται με ακρίβεια ο εντοπισμός του 
καλωδίου τόσο οριζοντιογραφικά, όσο και το βάθος στο οποίο 
βρίσκεται. Η προαιρετική σύνδεση του locator με δέκτη GNSS, 
παρέχει και την απόλυτη θέση στο κρατικό σύστημα αναφοράς 
(ΕΓΣΑ87). 
 
Πλεονεκτήματα: 

- Εντοπισμός μόνο του δικτύου που μας ενδιαφέρει 

- Ταυτόχρονη καταγραφή θέσης και βάθους 

- Αυτόματος ορθός εντοπισμός, ακόμα κι έκκεντρα 

με ακρίβεια λίγων εκατοστών 

- Πλήρεις καταγραφές και παραγωγή report από το 

λογισμικό γραφείου 

- Εξαγωγή στοιχείων σε διάφορα format όπως txt, 

dxf, kml κλπ 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.  
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ποτεματικότητα στα χέρια σας!  Το νέο FARO® FocusΜ 70 θέτει νέα standards στην αγορά 

των επαγγελματικών Laser Scanners μέσης εμβέλειας, 
προσφέροντας υψηλή ακρίβεια και ασύγκριτη ποιότητα 

απεικόνισης. 
 

Θέλετε ένα laser scanner μέσης εμβέλειας και ζητάτε: 
• Έγχρωμο point-cloud από κάμερα HDR 165 Mpixel ; 

• Format για οποιαδήποτε λογισμικό της αγοράς ; 

• Ταχύτητα σάρωσης 500.000 σημεία/sec ; 

• Ανθεκτικό σε συνθήκες πεδίου κατά ΙΡ54 ; 

• Ακρίβεια ± 3 mm  

• Ασφαλές για τα μάτια laser class I 

• Τιμή λιγότερο από € 25.000 ; 

 

Τότε το FARO® FocusΜ 70 είναι η μοναδική σας 

επιλογή 

mailto:info@jgc.gr
http://www.jgc.gr/


 

 
 JGC Συστήματα Γεωπληροφορικής Α.Ε. 
Παν. Τσαλδάρη 3Α και Αριστείδου, 15122 Μαρούσι 
Τηλ: 2108023917, Fax: 2106148178, email: info@jgc.gr, url: www.jgc.gr 

 
 

10 

 

 

 

Ο νέος τρισδιάστατος σαρωτής Artec Leo™ 

αποτελεί τον πλέον σύγχρονο οπτικό 3D σαρωτή 

υψηλής ακρίβειας στην αγορά δεδομένου ότι 

αποτελεί τον πρώτο σαρωτή που επεξεργάζεται 

τα δεδομένα σάρωσης σε πραγματικό χρόνο και 

επιτρέπει στο χρήστη να δει το 3D αποτέλεσμα 

της επεξεργασίας κατευθείαν στην οθόνη HD 

5,5’’, χάρις στον τετραπύρηνο επεξεργαστή 

NVIDIA® Jetson™ TX1 που διαθέτει! 

 

Η λειτουργία του δεν απέχει πολύ από αυτή 

μιας τρισδιάστατης βιντεοκάμερας. Ο σαρωτής 

αιχμαλωτίζει έως και 80 καρέ ανά δευτερόλεπτο 

με ακρίβεια 0.1 mm. Αυτά ευθυγραμμίζονται 

αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, και καθιστούν τη 

σάρωση εύκολη και γρήγορη.  

 

➢ Ανάλυση 3D έως 0.25 mm! 

➢ Σημειακή 3D ακρίβεια έως 0.1 mm! 

➢ Μικρός και συμπαγής με μέγεθος μόνο 227 x 163 x 228 mm και βάρος μόλις 1.8 kgr  

➢ Ιδανικός για ταχύτατες σαρώσεις υψηλής ακρίβειας αντικειμένων έως 1.2 m, ταχύτητα 

έως 4.000.000 σημεία/sec ! 

➢ Πεδίο λήψης 38.5° x 23°  

 

 

Λογισμικό επεξεργασίας Artec Studiο 12 (εκδοση 
2017) 

 

➢ Ακόμα πιο εύκολη δημιουργία 3D μοντέλων σε λίγα λεπτά!  

➢ Ένωση πολλών διαφορετικών σαρώσεων  

➢ Εξομάλυνση επιφανειών , κάλυψη κενών σάρωσης  

➢ Δυνατότητα σάρωσης σε αντικείμενα με δύσκολη γεωμετρία 

      

Δοκιμάστε την τελευταία εκδοση του λογισμικού Artec Studiο 12 (δοκιμαστική περίοδος 30 ημερών) 
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Οι γεωδαιτικοί σταθμοί της νέας σειράς Focus 2 διαθέτουν: 

 
 Γωνιακή ακρίβεια 2" (6cc) και 5" (15cc) 
 Δύο μεγάλες φωτιζόμενες οθόνες και αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο και στις δύο θέσεις  
 Οπτικά υψηλής ποιότητας 
 Δυνατότητα μέτρησης χωρίς πρίσμα 500m 
 Laser Pointer για εύκολη σκόπευση  
 Ενσωματωμένη μνήμη 10.000 σημείων 
 Οπτική κέντρωση 
 Φυσική σφαιρική και σωληνωτή αεροστάθμη  

 
 

Η οικονομικότερη λύση 

γεωδαιτικού σταθμού! 
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H κάμερα iSTAR είναι ένα πρωτοποριακό φωτογραφικό σύστημα 360 μοιρών ικανό για τη λήψη 
πανοραμικών φωτογραφικών υπερυψηλής ανάλυσης.  

Ο χρόνος φωτογράφησης διαρκεί από 5 έως 20 δευτερόλεπτα στο format της NCTech’s 8 bit RAW 
(*.nctri) και με κατάλληλη επεξεργασία στο λογισμικό μπορούν να εξαχθούν οι JPG φωτογραφίες.  

Η κάμερα προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποκτήσει μέχρι και μετρητική πληροφορία στο 
τελικό αποτέλεσμα της εικόνας! 

 

mailto:info@jgc.gr
http://www.jgc.gr/

