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3D-LASERSCANNING, DOCUMENTATIE 
EN VISUALISERING
Innovatieve technologieën voor de energiebedrijven 
en de industrie



TRADITIE

Sinds meer als 30 jaar zijn we bezig in de wereld van planning, 
documentatie en beoordeling van installaties in de meest 
kritische vorm. Nooit waren er zo veel nieuwe mogelijkheden, 
de installaties op een snelle en betrouwbare manier in te meten, 
te digitaliseren en te beoordelen. Daarvoor gebruikt NieGaTec© 
sinds 2011 een 3D-laserscanner van het merk FARO© in.

NAUWKEURIGHEID

De basis voor het hoog nauwkeurige datamodel (Puntenwolk), 
3D BIM-model, schade of deformatieanalyse ligt in de efficiënte 
engineering, de kwaliteit van de lasertechnologie en de
kwalificatie van de technicus. In een gecertificeerde Workflow 
worden de 3D gegevens uit verschillende metingen opgeslagen 
door een hoogkwalitatieve en transparante verwerking.

INNOVATIE

Om aan de steeds hogere eisen van de opdrachtgevers te kunnen 
voldoen, zetten we naast de talrijke FARO© 3D-laserscanners ook 
andere technieken in zoals drones, kinetische scannermethoden 
en Mobile Mapping systemen. De presentatie van de data kan 
in verschillende kwaliteitsmodellen worden weergegeven van 
de 2D-rastergrafiek tot het gevraagde BIM-model. (Building 
Information Modeling.) De productontwikkelaars van NieGaTec© 
zijn gecertificeerd naar de buildingSmart /VDI-certificering.

DIGITALE TRANSFORMATIE

Als basis voor de transformatie van de op het BIM-model 
gebaseerde data is de hoog nauwkeurige 3D-maatvoering. 
3D-laserscanning, Fotogrammetrie, Mobile Mapping of een 
combinatie van de verschillende processen dienen voor een 
verdere modelverwerking. NieGaTec© beschikt over grote 
ervaring in de 3D-laserscanning, de hoogkwalitatieve dataver-
werking en presentatie van de complexe datamodellen. Een 
volgend aspect van de beoordeling van de diverse technieken is 
de visualisering. 

Na de hoog nauwkeurige data-opslag kunnen de modellen 
door middel van Virtual Reality worden weergegeven. Deze 
presentaties in een virtuele omgeving geven een nagenoeg 
reële omgeving en belevenis weer. Constructieve elementen 
kunnen van dichtbij worden bekeken, ingemeten en  beoor-
deeld en ook eventueel met het BIM-model worden vergeleken.



ONZE MOGELIJKHEDEN

 3D-laserscanning
 Mobile Mapping
 Fotogrammetrie
 Inspecties
 3D-modelering installaties (BIM)
 3D-modelering hoogbouw (BIM)
 CAD- opdrachten
 Schadeanalyse
 Deformatieanalyse
 As-build analyse in Recap
 Inhoudsmetingen
 Dataverbinding aan diverse CMS-systemen 
 Digitale grondmodellen
 3D-Panos en virtuele wandelingen met datalink en 

HDR-Technologie
 Interactieve visualisatie in Virtual Reality 

(VR-Studio in Moers of mobiel)
 …

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN LASERSCANNING

 Documentatie in bijvoorbeeld, Aardgasinstallaties, 
Waterinstallaties, Zuiveringsinstallaties Hoogspannings- 
installaties, Industriële installaties, Architectuur, 
Archeologie, Renovatieprojecten en veel meer……

 3D-laserscanning in diverse bodemgesteldheid en 
landelijke omgeving

 Planning van renovatie en/of nieuwbouw proces 
technische installaties 

 Reactormeting in de Petrochemie
 Inspecties en metingen aan Hoogspanningsmasten
 En veel meer…..

MEERWAARDE VAN LASERSCANNING

 Objectieve en efficiënte opname op locatie
 Basisgegevens voor innovatieve 3D-documentatie
 Hoge reproduceerbaarheid (Monitoring)
 Reductie van veel opslagwerk
 Eenvoudige visualisering door middel van Web-oplossingen
 Fotografische presentatie
 Virtuele voorstelling van de reële omgeving 
 Beoordeling van constructies - zeker en betrouwbaar
 Geen BIM-model zonder Laserscanning
 Groot kostenvoordeel ten opzichte van de conventionele 

methoden 

 

De Niegatec© BIM-modellen leveren naast de constructieve 
informatie veel gegevens om de totale levenscyclus van objecten 
digitaal te documenteren.

NieGaTec© gebruikt de hoog 
nauwkeurige 3D-laserscanner van 
FARO. Daarmee worden de 3D 
documenten snel, bedrijfszeker en 
reproduceerbaar.
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NieGaTec: 
PLANNING
OVERZICHT,
VISUALISERING.
DIGITAAL IN DE 
TOEKOMST.


