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Az épületüzemeltetésben még napjainkban 
is gyakran találkozhatunk elavult, papír-alapú 
tervrajzokkal és nyilvántartásokkal, melyek 
egyebek mellett sérülékenyek, elveszhetnek 
és nem frissíthetőek.

Komplex felmérési- és modellezési 
megoldásunkkal BIM (Building 
Information Modeling) folyamatokba 
integráljuk az épületüzemeltetés alapvető 
funkcióit, mely IOT-rendszerünkkel 
kiegészítve valós idejű adatokat és 
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TARTALOMJEGYZÉK

Cégünk hét éve mikrovállalkozásként 
kezdte meg működését, eredendően 
virtuális valóság-alapú (VR) 
megoldások tervezésével és 
megvalósításával foglalkozunk.  

A valós terek digitalizálása, a VR 
platformok, illetve VR applikációk 
fejlesztése során szerzett 
tapasztalatainkat új megoldás-típusok és 
termékek tervezéséhez is felhasználjuk.

BEMUTATKOZÁS

A DIGITALIZÁLÁS ELŐNYEI
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infomárciókat is közvetít az adott épületben 
zajló folyamatokról.

Az ingatlanüzemeltetési vezetők alapvető 
célja az épületek jobb energiahatékonyságának 
megteremtése, produktivitásuk növelése és 
jobb szolgáltatások biztosítása a bérlők és 
használók számára. Az okosépületekben ezek 
a célok sokkal könnyebben elérhetők, ráadá-
sul a hagyományos üzemeltetéshez képest 
kedvezőbb költséggel. Az okosépület-üze-
meltetésben használt egyik leghatékonyabb 
eszköz a BIM – Building Information Modeling.
 



Új típusú szolgáltatásaink 
egyike a komplex 
épületfelmérési-, digitalizálási 
és modellezési megoldás.

PONTFELHŐ

A pontfelhő állományok valósághoz 
viszonyított eltérése 1 % alatti, 
egységes pontsűrűség jellemző rájuk, 
a legtöbb 3D tervezőprogrammal 
kompatibilisek;  a legelterjedtebb 
pontfelhő-formátumokkal dolgozunk 
(.pts, .ptx, .xyz, e57, stb.),  különböző 
technológiákkal belső- és külső tereket 
egyaránt képesek vagyunk felmérni. 

ALAPRAJZ

Az alaprajzokat többféle kivitelben 
és formátumban állítjuk elő; a semati-
kus, vektorgrafikus fájloktól kezdve a 
részletgazdag, színes és méretarányos 
ortomozaik formátumokig számos 
különböző megoldást kínálunk

Épületfelmérés 
és digitalizálás, 
3D modellezés 

Ennek során az épületek belső tereit minden 
helyiségre kiterjedően beszkenneljük, majd 
a pontfelhő alapú szkennelt állományokból 

digitális fájl- és adatállományokat hozunk 
létre, melyek számos épületüzemeltetési 
feladat és funkció ellátásra vagy 
támogatására használhatóak fel. A pontosság, 
korszerűség, hozzáférhetőség, kezelhetőség 
és naprakészség mellett az épületdigitalizálási 
megoldások legnagyobb hozzáadott értéke az, 
hogy általuk az épületüzemeltetési feladatok 
is digitalizálhatóvá és hatékonyabbá válnak, és 
mindez BIM-környezetben valósul meg. 
A digitális adatállományokba az épületen, 
épületben végrehajtott átalakítások 
átvezethetők, illetve a digitális fájlok az 
átalakítások tervezésének kiindulópontját, 
alapját is jelenthetik. 
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Eddigi munkáink 
során százezer 
négyzetmétert 
meghaladó 
épületállományt 
szkenneltünk és 
digitalizáltunk.

  Az általunk használt eszközök és módszertan gyors, magas 
minőségű és költséghatékony megoldást garantálnak. 
Egyedi fejlesztéseinknek és eszközeinknek köszönhetően 
munkanaponként akár 3000 m2 szkennelését el tudjuk 
végezni a felmérés pontosságának megőrzése mellett, így a 
nagyobb épületek vagy épületrendszerek felmérését is 
reális határidővel vállaljuk. 

A babaház nézet alacsony felbontású, részletes textúrákat 
biztosító “low poly” modell, melyet számos 3D fejlesztésben 
(game design, VR-fejlesztés, 3D nyomtatás, stb.) használunk, 
egyúttal IOT rendszereink vizualizációjához is felhasználjuk. 
A legelterjedtebb fájlformátumokban (.obj., .fbx) készítjük.

BABAHÁZ NÉZET

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kar
15 000 m2

30 000 m2

60 000 m2

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

A CAD-modelleket pontfelhőből állítjuk elő ,és elsősorban 
BIM-folyamatokhoz készítjük. A CAD-modellben számos dedikált 
réteg elhelyezése lehetséges (nyílászárók, szerkezeti elemek, 
berendezési tárgyak, aljzatok, vizesblokkok), igény szerint Revit, 
ArchiFM és egyéb BIM-platform kompatibilitással véglegesítjük. 

CAD MODEL
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IOT-fejlesztéseink 
vizualizációjához az 
épületdigitalizálás és -felmérés  
során előállított 3D 
modellekre és 2D alaprajzok 
szolgálnak alapul. IOT-alapú 
fejlesztéseink közé tartozik a 
beltéri környezet-monitoring és 
jelenlétfigyelő-rendszer, illetve 
az ezekkel összefüggésben 
fejlesztett Staff Locator nevű 
mobilapplikáció, valamint a 3D 
desktop felhasználói platform. 

IOT-megoldásainkat saját 
fejlesztésű eszközeinkre és 
alkalmazásainkra építjük: 

környezetszenzoraink képesek a monitorozott terek 
hőmérsékletének, fényviszonyainak,  
páratartalmának, illetve a terekben zajló mozgások 
valós idejű megfigyelésére és az adatok 
meghatározott időközönkénti továbbítására; 

az összes szenzorfunkciót egyetlen komplex 
szenzoreszközbe installáltuk, így minden 
monitorozási pontra csak egyetlen szenzort 
szükséges kihelyezni;

az adatgyűjtő gateway-eszköz a szenzoradatokat, 
illetve a BLE-tagek jeleit gyűjti és figyeli, majd 
továbbítja azokat a szerver felé, mely üzemelhet 
helyben, vagy lehet távoli elérésű is;

a crossplatform (Android, iOS) Staff Locator 
mobilalkalmazás komplex kereső- és navigációs 
megoldást kínál az épületek belterére; a 2D 
térképnézetre fejlesztett alkalmazásban 
rákereshetünk konkrét helyiségekre és a 
monitorozott helyiségekben tartózkodó kollégákra;  
láthatjuk, hogy egy adott pillanatban ki és melyik 
helyiségben tartózkodik, egyúttal azonnal és 
közvetlenül az alkalmazásban felvehetjük velük a 
kapcsolatot; az applikáció megtervezi útvonalat és 
valós időben navigálja a felhasználót; az alkalmazás 
elsődleges célja, hogy hatékonyabbá tegye a 
helyszíni munkaszervezési folyamatokat és 
gyorsabbá tegye a tájékozódást.

a rendszer egyes komponensei és platformjai 
(gateway - szerver, mobilapp - szerver, desktop 
felhasználó platform - szerver)  WiFi hálózaton 

jelenlétfigyelő-szenzor- és BLE-tag-alapú  
jelenlétfigyelő megoldásunk a monitorozott 
terekben tartózkodó személyek által viselt BLE-tagek 
azonosítóit kíséri figyelemmel, ennek során valós 
időben közvetíti, hogy melyik tag melyik adatgyűjtő 
szenzorhoz van a legközelebb;

a 3D engine-alapú desktop felhasználó 
platformon a szenzoradatok feldolgozására, 
elemzésére és értékelésére szolgál, alkalmas 
kimutatások és statisztikák készítésére, bizonyos 
események észlelésekor riasztást vagy 
figyelmeztetést generál

Az eszközök és alkalmazások rendszerbe szervezésével 

komplex beltéri környezet-monitoring- és 

jelenlétfigyelő-megoldást hozunk létre, melyet beltéri 

keresési- és navigáció funkciókkal teszünk teljessé. 

Beltéri környezetmonitoring 
          és jelenlétfigyelő rendszer

kommunikálnak egymással, mely lehet az adott 
helyszínen eleve működő hálózat, de szükség 
szerint a WiFi hálózat megtervezését és kiépítését 
is vállaljuk.
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ELŐNYÖK 
és ÉRTÉKEK
A környezeti értékek változásainak 
valós idejű, automatizált 
megfigyelése a monitorozott 
épület energiahatékonyságára 
és üzemeltetésére vonatkozóan 
nyújt releváns információt.

A hőmérséklet változása utalhat egy nyitva 
felejtett ablakra, a fűtés meghibásodására 
vagy a légkondicionáló berendezés 
rendellenes/indokolatlan üzemelésére; a 
páratartalom szintjének állandósága a 
helyiség funkciójától függően 
(pl. szervertermek, kiállítóterek, 
hangstúdiók, stb.) lehet kritikusan fontos 
szempont, vagy a páratartalom változása 
utalhat nyitva felejtett nyílászáróra, vagy 
csőtörésre is; a fényviszonyok változása 
felkapcsolva felejtett/meghibásodott 
világításra utalhat.  A környezeti- és 
mozgásérzékelő szenzorok hatékonyan 
alkalmazhatók az épületbiztonság és 
-biztosítás több funkciójában is, támogatják 
a helyiségek kihasználtságának, 
látogatottságának monitorozását.

MOZGÁSÉRZÉKELŐ FUNKCIÓ

A mozgásérzékelő funkció számos 
felhasználási opcióra nyújt lehetőséget.  
 
A jelenlét valós idejű figyelése 
összekapcsolható az épületen 
belüli mozgások, biztonsági kapukon való 
áthaladások regisztrálásával, vagy akár a 
munkaidő nyilvántartását végző rendszerrel. 

A jelenlét és a mozgások figyelése 
vészhelyzetben támogatja az épület 
kiürítését, segít az esetlegesen az épületben 
rekedő személyes tartózkodási helyének 
azonosításában.  
 
Oktatási intézmény esetében akár minden diák 
viselhet egyedi azonosítójú taget, így nyomon 
követhetőek az iskolán belüli mozgások, vagy 
önmagában a jelenlét.  
 
A mozgásérzékelők ugyancsak támogatják az 
éjszakai portaszolgálat hatékonyabb ellátását 
is. 

A komplex környezet-monitoring megoldás 
használatával az épületüzemeltetésben 
munkaerő takarítható meg, miután egyetlen 
felhasználói platformról akár kifejezetten nagy 
méretű, többemeletes épületek, vagy több 
különálló épületből álló épületegyüttesek  
monitorozása is megoldható. 
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A környezet-monitoring rendszer működése mqtt 
vagy http protokollt használó egyéb rendszerekkel 
jól összehangolható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyedi tervezésű környezetszenzor.

Hálózati áramellátással, önálló WIFI 
hálózaton működő adatgyűjtő- és 
továbbító eszköz.

Kulcskarika méretű, egyedi azono-
sítóval rendelkező jeladó eszköz

ADATGYŰJTŐ 
GATEWAY ESZKÖZ

Energiaellátás: 3 x AA

Gateway-tag: BLE

meglévő, RTSP protokollal 
működő kamerarendszerekhez 
való kapcsolódási lehetőség

Energiaellátás: CR2032 gombelem

Elemcserék közötti átlagos 
üzemidő: 12 hónap

Szenzor-gateway: 2.4 ghz rádiós 
hálózat

live video megjelenítése a 
desktop- és mobil felhasználói 
felületeken

Elemcserék közötti átlagos 
üzemidő: 12 hónap

Jeladás sűrűsége: 
5-10 másodpercenként

Lefedettség: cca. 70 nm

Hőmérséklet: ±0.4 °C pontosság, 
–10 - +85 °C mérési tartomány

Gateway-szerver: WIFI, mqtt 
protokoll

Páratartalom: ± 3% RH pontosság, 
0-80% RH mérési tartomány

Szerverkliensek: mqtt és http 
protokollok

Fényerő: 0.2% pontosság, 0.01 lux 
- 83000 lux mérési tartomány

Mozgásszenzor: látószög 120°, 
érzékelési távolság 5 m

HŐMÉRSÉKLET-, FÉNY-
, PÁRATARTALOM- ÉS 
MOZGÁSÉRZÉKELŐ 
SZENZOR

BLE (Bluetooth Low 
Energy) TAG ( jeladó)

KOMMUNIKÁCIÓS 
PROTOKOLLOK

CCTV INTEGRÁCIÓ

mobil app
desktop app

wifi / internet

wifi / internet
wifi 

2,4 Ghz

2,4 Ghz

2,4 Ghz

wifi / internet
szerver

INTEGRÁCIÓ

gateway

jelenlét figyelő

CCTV

tagtag

tag

tag

tag

tag

1 1 1 2

1 2

tag

tagtag
gateway

szenzor pack


