
Proč?
Skutečné poloha inženýrských sítí nemusí souhlasit s projektovou dokumentací. Často jakákoli dokumentace chybí.

Hrozí:
o Nadbytečné náklady spojené s výkopovými pracemi „naslepo“

o Poškození inženýrských sítí třetí stranou – „podle projektu zde žádné vedení být nemělo“
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Potrubí a kabely bez dokumentace? 

Nevíte, kudy vede a kde začít s výkopy?

Došlo k poškození inženýrských sítí kvůli nepřesně odhadnuté poloze?

High tech
Vytyčování inženýrských sítí

Princip trasování
Detekujeme vodivé i nevodivé podzemní vedení, s využitím lokátoru, který snímá elektromagnetické pole v
trasovaných inženýrských sítích. Pro nevodivé potrubí používáme inspekční kamery případně půdní mikrofony.

Přesnost měření
o určení polohy s přesností 10 cm
o přesnost měření závisí na:

• hloubce, ve které se nachází daná inženýrská síť (s rostoucí hloubkou klesá přesnost)
• charakteru vrstvy, která je mezi zaměřovaným vedením a lokátorem

Pomůžeme vám, když potřebujete:
o vytrasovat elektrický kabel, teplovod, plynovod, vodovodní případně kanalizační síť
o zaměřit místo/trasu uložení
o zjistit místo poruchy
o vyhledat plášťové poruchy na kabelech
o zjistit hloubku uložení
o zpřesnit technické údaje (z šachet, kolektorů apod.)
o provést rychlou kontrolu šachet a stěn nádrží, kolektorů

Námi využívané radiolokační přístroje



High tech
Vytyčené a zaměřené inženýrské sítě v GIS

Námi vytrasované a poté zaměřené inženýrské sítě 
v průmyslovém areálu. Data získaná terénním 
šetřením byla následně zpracována v GIS, kde 
jsme doplnili popisné technické údaje. 

Na obrázku výstup v kombinaci s ortofotem.

Vytyčením a zaměřením sítí získáte…
Lokátory umožňují rychle a spolehlivě lokalizovat hledané vedení. Dosáhnete tak spolehlivého zmapování situace
a minimalizujete možnost porušení hledané inženýrské sítě. V případě poruchy nebo rekonstrukce budete znát průběh
vedení i pozemky, kterými vedení prochází. Sběrem dat, trasováním a následným zaměřením polohy pomáháme našim
partnerům doplnit informace o povaze a umístění jejich majetku.

Tatáž situace s promítnutými vlastnickými vztahy 
uvnitř areálu .


