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DIMENSION CONTROL – TERV-VALÓSÁG ELTÉRÉSEK 

2017. szeptember 21. 

 

Felmérést igénylő vállalat adatai: 

Cég neve: Wescast Hungary Autóipari Zrt. 

Címe: 2840 Oroszlány, Szent Borbála u. 16. 

  

Kapcsolattartó neve: Dobán Ferenc 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-34-562-100 

Kapcsolattartó email címe ferenc.doban@wescast.com 

 

Felmért terület pontos adatai: 

Megnevezése: Központi Csarnok része 

Kapott tervrajz dátuma: 2016. október 

Felmérés időpontja: 2016. október 25. 

Felmért terület mérete: 600 m² 

 

A felmérés folyamatának rövid leírása: 

- A kapott dokumentációk alapján megtervezzük a lézerszkenneres felmérést 

- Egyeztetés után a megbeszélt időpontban a Burken Kft. megbízott munkavállalója elvégezte a helyszíni 

felmérést. A felmérés kevesebb, mint 1 órát vett igénybe 

- A megállapodásnak megfelelően a következő részekre kiemelt figyelmet fordítottunk a felmérés folyamán: 

o gépek, berendezések elhelyezése 

o épület tartópilléreinek helye 

o kábeltálcák helye és pozíciója 

- A felmérésből azonnal rendelkezésünkre állt az elemzéshez használható pontfelhő, melyet összevetettük a 

kapott tervrajzzal. 

- A két modellből elkészítettük a hibatérképes analízist, melyet a következőkben részletesen bemutatunk és 

elemzünk. 

- Az általunk elkészített modell a kapott adatokhoz képest a területekben helyenként kimutatható eltérést 

észrevételeztünk. 

- Javasolt lépés: a meglévő tervdokumentum korrigálása, valamint kiegészítése a kábeltálcák pozícióival.  
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MEGLÉVŐ TERVRAJZ ÉS FELMÉRT TERÜLET ÖSSZEVETÉSE 

Kapott tervrajz és mért terület vetülete 

 

   Ellenőrzésre került terület jelölése 

  Kapott tervrajz 

  Pontfelhő 

Az épület tartószerkezetének helye és méretei megegyeznek a mért eredménnyel 
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Ellenőrzött különbségek jelölése (méterben megadott eltérés) 

 

 

 

 

 A kapott tervdokumentáció és a mérés eredménye közötti különbség megjelölése, mérete és 

megnevezése 
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KIMUTATÁS A MÉRÉS ÉS A KAPOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEVETÉSÉRŐLRŐL 

Ellenőrzött pontok 
száma 

Ellenőrzött gépegységek 
száma 

Legnagyobb eltérés Kábeltálcáknál 
kimutatható eltérés 

25 8 teljes egység, 5 részleges 81 cm 1 

Minőségi jellemzők 

Átlagos – 50 m²-ként 
2 mérési pont 

egységenkénti ellenőrzés 
történt  

50 cm-nél nagyobb eltérés 5 
esetben fordult elő 

6 kábeltálcából 1 hiányzott 
a kapott dokumentációból 

 

 

3D PDF A FELMÉRT TERÜLETRŐL 

Az ajánlatban és a megrendelésben foglaltaknak megfelelően, elkészítettük a mért terület 3D modelljét LOD200 

részletességgel. Az alábbi linkre kattintva letöltheti: 3Dpdf  

 

 

 

 

 
ÉRDEKLI, HOGY MENNYIRE MEGBÍZHATÓAK AZ ÖN TERVRAJZAI?  

 KATTINTSON IDE ÉS VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!
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