Leica 3D Disto
Ponowne odkrycie
rzeczywistości

Doskonała produktywność
Twój nowy towarzysz efektywnych
pomiarów pomieszczeń

Mierzy
… w trzech wymiarach z najwyższą precyzją.

RAUM:
90/0/0°

W yświetla
… punkt za punktem.

Rejestruje
… w wielu formatach.

Niepowtarzalnie wszechstronny
Mistrz pomiarów

Leica 3D Disto
Utrzymaj kontrolę – niezależnie od kształtu
pomieszczenia. Mierz i rejestruj odległości,
powierzchnie, kąty nachyleń oraz kierunki bez
wysiłku, nawet w przypadku punktów niedostepnych. Przeoczenia oraz błędy w zapisie
należą już definitywnie do przeszłości.

Skanowanie pomieszczeń
Bez względu na tryb pomiarów – czy to automatyczny czy też manualny: możesz rozmierzyć
dowolne pomieszczenie, ścianę, okno, elementy
konstrukcyjne lub schody – wszystko to z jednego
stanowiska.

Dotychczasowe trudności
staną się błahostką
Urządzenie Leica 3D Disto to
prawdziwy przełom. Zakrzywione
powierzchnie, pochyłe ściany,
miejsca niedostępne – tutaj liczy
się prawdziwy profesjonalizm.

Projekcja
Prosto do celu. To właśnie dzięki Leica 3D
Disto prace takie jak wyznaczanie siatek realizacyjnych pod zabudowę sufitu, podłóg czy
ścian – staną się możliwe na każdej powierzchni
– punkt za punktem.

Narzędzia
Szybko dostępne funkcje jak wyznaczanie
pionu, ustanawianie punktów odniesienia
poziomu czy precyzyjne przenoszenie miar
i pozycji z całą pewnością zachwycą użytkownika.

Tutaj nie ma miejsca na błędy
Wystarczy zapytać profesjonalistów

Podczas pomiarów realizacyjnych i konstrukcyjnych, podczas
tworzenia i weryfikacji planów budowlanych ... odpowiedzią
na miarę wyzwań jest właśnie Leica 3D Disto.

Hydraulik

Instalator zabudowy kuchennej

Specjalista od budowy dachów

Kiedyś do pomiaru pomieszczeń lub wyznaczania płaszczyzn (podłogowych czy sufitowych) potrzebnych było dwoje ludzi. Dziś
pracuję sam używając tylko Leica 3D Disto.
Trudno tu o szybsze i bardziej odpowiednie
rozwiązanie – zarówno podczas tyczenia
punktów, wyznaczania linii równoległych,
poziomowania powierzchni czy budowania
siatek konstrukcyjnych.

Wiadomo jak to zwykle jest – błędny pomiar
tu, przeoczony tam... W mojej branży takie
błędy kosztują sporo pieniędzy. Od kiedy
jednak kupiłem Leica 3D Disto, wszystko jest
pod kontrolą! Mogę mierzyć pomieszczenia
automatycznie i eksportować wszystkie rysunki techniczne bezpośrednio do oprogramowania CAD. W 100% bezbłędnie!

To prawdziwe wyzwanie dla mnie i dla moich kolegów: jak pomierzyć dach z dołu, na
dodatek dokładnie i szybko? Odpowiedzią
jest posiadana przez nas Leica 3D Disto! Wycenę prac robię teraz w rekordowo krótkim
czasie.

Konserwator budynku
U mnie wszystko musi być na czas! Do prawidłowego serwisowania i utrzymania budynku koniecznie
potrzebuję aktualnych planów oraz danych 3D.
Dawniej musiałem wykonać każdy pomiar, zrobić
szkic i dopiero wprowadzić to wszystko do komputera. Urządzenie 3D Disto dostarcza mi kompletnych danych o pomieszczeniach, co znaczenie
przyspiesza cały proces.

Nowość na rynku pomiarowych
urządzeń laserowych
Praca w trzech wymiarach – jednym przyrządem
Leica 3D Disto jest solidnym i precyzyjnie wykonanym
instrumentem pomiarowym. To najwyższej jakości integracja
pomiarów odległości i kątów w celu dokładnego wyznaczenia
pozycji każdego punktu, na który celujemy za pomocą
wbudowanej kamery, wykorzystując możliwości emitowanej
wiązki lasera. W skrócie: Leica 3D Disto pozwala wyznaczyć
położenie i wysokość każdego mierzonego punktu.

To urządzenie potrafi wszystko!
 Pomiar położenia na płaszczyźnie, wysokości i odległości względem trzech osi układu współrzędnych.
 Intuicyjna obsługa wspierana asystą.
 Pomiary z jednego stanowiska – każdy punkt w zasięgu wizury
można pomierzyć za pomocą widzialnej wiązki lasera – bez
konieczności podchodzenia do celu.
 Pomiary miejsc trudno dostępnych jak np. krawędzie dachów.
 Gotowe funkcje pomiarów sufitów, powierzchni podłóg i dachów,
objętości, nachyleń, spadków, różnic wysokości oraz kątów.
 Pionowanie punktów, wyznaczanie odcinków równoległych,
poziomowanie, przenoszenie poziomów między ścianami.
Zapomnij o poziomicach i taśmach pomiarowych!
 Wyświetlanie w czasie rzeczywistym wyników pomiarów oraz
szkiców.
 Dokładne i wierne rozmieszczenie pomierzonych punktów na
wyświetlaczu kamery.
 Kieszonkowy kalkulator.
 Zapisywanie informacji w formie standardowych tabeli, zdjęć,
plików DXF, plików tekstowych po naciśnięciu jednego przycisku.
 Zdalne sterowanie pomiarami.
 Import oraz eksport danych do komputera PC przez pendrive
z wtyczką USB.

Kontrola działań z pozycji bardzo praktycznej jednostki głównej trzymanej w ręku – lub zdalnie przez sieć WLAN. Wynik pomiaru przedstawiony zostanie na przejrzystym, wysokiej rozdzielczości ekranie w postaci odpowiedniego rysunku. W przypadku zadań wymagających
wolnych rąk, możemy użyć bardzo praktycznego kontrolera zdalnego
– jeszcze nigdy nie było tak wygodnie.

To wszystko na wyciągnięcie ręki
 Dokładność względna określona jako
1 mm na 10 m
 Kontroler ręczny z nowoczesnym, wysoko
rozdzielczym i kolorowym, dotykowym
wyświetlaczem.

3D Disto

 Połączenie bezprzewodowe urządzenia
z kontrolerem eliminuje niedogodności
związane z plątaniem się i ograniczonym
zasięgiem kabli. Po prostu podejdź do celu
i zobacz na co dokładnie mierzysz.
 Cyfrowy wizjer z powiększeniem 8x oraz
precyzyjnym naprowadzaniem przy
dłuższych odległościach.
 Wbudowana kamera

Kontroler
ręczny

Kontroler zdalny

 Urządzenie można położyć na każdej
stabilnej powierzchni lub przymocować
na statywie przy użyciu gwintu 5 ⁄ 8".

Pomiary pomieszczeń
To takie łatwe – pomierzyć pokój

Mierząc pomieszczenie widzimy, że składa się ono z wielu
szczegółów. Aplikacja skanująca „Room scan” umożliwia
skorzystanie z dodatkowych funkcji używanych podczas
pomiarów powierzchni ścian i w sposób automatyczny wyznacza pole powierzchni zadanego obszaru. Możesz także wyrazić
swoje pomiary względem lokalnego układu odniesienia.
Leica 3D Disto – duży plus
 Odpowiednie urządzenie do wykonania wszystkich pomiarów
w pomieszczeniu.
 Możliwość pomierzenia niezależnych punktów względem
lokalnego układu odniesienia.
 Automatyczny pomiar wszystkich powierzchni ścian – w poziomie
oraz w pionie. Zdefiniuj powierzchnię roboczą, określ odstępy
między poszczególnymi pomiarami i mierz. Pomierzone zostaną
kąty oraz elementy wystające poza powierzchnię.
 Pomiary załamań: przejście od powierzchni płaskiej do wysokości
– w celu pozyskania szczegółów na ścianach, ujrzenia wizualizacji
lub skontrolowania poprzednio pomierzonych wielkości/punktów.
 Użyteczne narzędzie do pomiarów okien i złączek rur, redukujące
nakład pracy.
 Automatyczne tworzenie rysunków zawierajacych kontury, miejsca
załamań, a także eksportowanie danych, z możliwością wydruku
bez konieczności ich dodatkowego przetwarzania.

Dzięki Leica 3D Disto pomierzysz
wszystkie powierzchnie ścian
włącznie z oknami, drzwiami czy
z przebiegiem rur.

Między pomieszczeniami
Dzięki funkcji „Nowe stanowisko” („New station point”), pomiary z jednego pomieszczenia do drugiego staną się łatwe i przyjemne.
Stanowisko można zawsze zapisać, zmienić lub skontrolować.
 Po zmianie stanowiska instrumentu Leica 3D Disto można dalej
kontynuować pomiary.
 Wyniki kolejnych pomiarów można dodawać do wcześniej
zapisanych w dowolnym czasie.

Wszystko to wykonujemy z jednego
stanowiska. Teraz możesz zwyczajnie
przejść z jednego pomieszczenia do
drugiego.

Projekcja
Twoje płaszczyzny robocze
staną się widoczne
Dzięki aplikacji „Projector” możesz wyświetlać wzory i siatki
istniejących układów na płaszczyznach podłóg, sufitów oraz
ścian. Punkt za punktem. Jedno wciśnięcie przycisku w
kontrolerze spowoduje wyświetlenie kolejnego punktu.
Rozwiązanie to jest idealne, gdy stoisz na drabinie lub na
rusztowaniu i masz zajęte ręce.

Precyzja punkt po punkcie:
 Siatkę można wyznaczyć w sposób manualny lub zaimportować
ją z przygotowanego wcześniej pliku DXF.
 To praktyczne rozwiązanie pozwoli dopasować metodę do
odpowiedniej powierzchni.
 Po prostu wybierz i zacznij pomiar pierwszego punktu na
powierzchni – laser automatycznie wskaże właściwą pozycję.
I gotowe!
 Wszystko czego potrzebujesz to kontroler zdalny, który pozwoli
w sposób wygodny kontrolować proces tyczenia z pozycji
stanowiska.

Narzędzia
Łatwe, praktyczne, szybkie w użyciu

Szybkie pionowanie
Funkcja ta jest idealna do przenoszenia punktów wzdłuż linii pionu (w górę lub w dół) – bez
potrzeby ustawiania instrumentu nad punktem
pionowanym: wystarczy wykonać pomiar do
tego punktu. Plamka lasera wskaże dokładną
pozycję pionowanego punktu.

2,000 m
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Szybkie tyczenie
Funkcja ta umożliwia w sposób szybki i łatwy wyznaczyć punkt na ścianie: po prostu celujemy i
określamy odległość w poziomie lub w pionie.
Żądany odcinek określany jest za pomocą wiązki
lasera po wciśnięciu przycisku.

0,500 m

2

Linie równoległe
Procedura polega na pomiarze dwóch punktów
leżących na jednej prostej oraz na wprowadzeniu odległości prostopadłej. Po ustaleniu odpowiedniego punktu, plamka lasera zasygnalizuje
precyzyjnie linię równoległą.

Poziomowanie
Procedura polega na zamarkowaniu oraz
pomierzeniu punktów odniesienia o tej samej
wysokości na ścianie lub na powierzchni
spadku. Funkcja znajduje zastosowanie np. podczas wyznaczania torów prowadnic sufitów
podwieszanych: po prostu mierzymy punkt
odniesienia i celujemy w stronę tyczonej pozycji.

Poziomowanie płaszczyzn odniesienia
Ustawiamy znaczki poziomu i mierzymy różnice
wysokości względem punktu odniesienia. Idealne rozwiązanie np. podczas mocowania i przenoszenia płaszczyzn odniesienia.

+ 4,200 m

+ 1,000 m

+ 1,000m

Kontrola wysokości
Niektóre wysokości są bardzo trudne do wyznaczenia ponieważ nie można wykonać bezpośredniego pomiaru odległości np. w przypadku
drzew i wiszących nad nimi przewodów elektrycznych. W tym przypadku wystarczy pomierzyć punkt u podstawy, a następnie skierować
urządzenie w stronę celu. Wysokość zostanie
automatycznie obliczona.

Przestrzeń doprowadzona do perfekcji
Poczujesz swobodę

Duże pomieszczenie? Brak kątów prostych?
Pochyłe ściany? Wiele szczegółów? Trudność
dostępu? Nie ma powodów do obaw: Leica
3D Disto pomierzy wszystko czego potrzebujesz. Drabiny? Platformy i podnośniki?
Zostaw je w magazynie.
Przydałby się statyw? Nie ma znaczenia – po prostu
połóż 3D Disto na stole lub na podłodze. Jak
spoziomować? Nie ma takiej potrzeby. Zdjęcie
dokumentujące pomiar? Nie ma problemu – do
dyspozycji masz wbudowany aparat cyfrowy.
Przemieszczaj się swobodnie z urządzeniem w
ręku – korzystając z połączenia bezprzewodowego.
Pomiar przy użyciu zdalnego kontrolera. Tylko
pięć przycisków – znacznie mniej niż na pilocie do
telewizora.
Rozmierzysz całe pomieszczenie – z niezwykłą
wprost łatwością. Dobrze jest mieć wszystko pod
kontrolą.

Rejestracja
Nic nie zostanie pominięte

Pożegnaj się z niewygodnym szkicowaniem ręcznym!
Leica 3D Disto zarejestruje każdy pomiar. System zarządzania
plikami w sposób klarowny pozwoli zarchiwizować każdy
projekt – czy to wyniki pomiarów czy też zdjęcia obiektu –
wszystko gotowe do dalszych opracowań.

Idealna współpraca z komputerem
Wszystkie dane można wyeksportować do
komputera przez pendrive z wtyczką USB za
pomocą jednego przycisku. Obsługiwane są
standardowe formaty list, tabel, zdjęć i rysunków co oznacza ich szybki odczyt, podgląd oraz
dalsze opracowanie.

.dxf

.csv

.txt

.jpg

Dane techniczne
Najważniejsze informacje

Dane kątomiercze (Hz/V)
Dane dotyczące pomiarów odległości

Zasięg pomiaru

w poziomie 360°; w pionie 250°

Dokładność

5˝, co oznacza 1.2 mm @ 50 m

Typ

współosiowe, widzialna wiązka lasera czerwonego

Zasięg pomiaru

0.5 – 50 m

Klasa lasera
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Typ lasera

650 nm; < 1 mW

∅ plamki lasera (na odległości)

10 m: ~7 mm × 7 mm
30 m: ~9 mm × 15 mm

Dokładność pomiaru czołówek (3D)
Połączenie pomiarów kąta i odległości
Czujnik nachylenia
Cyfrowy wizjer

Około

Komunikacja

Zasilanie

@ 30 m
2 mm

Zakres kompensacji

± 3°

Dokładność

10˝, co oznacza 2.5 mm @ 50 m

Powiększenie („zoom”)

1×, 2×, 4×, 8×

Pole widzenia (@ 10 m)

1×: 3.40 m × 2.14 m
2×: 1.70 m × 1.07 m
4×: 0.85 m × 0.54 m
8×: 0.42 m × 0.27 m

Przewaga libeli pudełkowej*
Działania

@ 10 m
1 mm

@ 50 m
4 mm

1°/mm
Wyświetlacz

wysokiej rozdzielczości, 800 × 480 pikseli, 4.8" TFT LCD,
16 milionów kolorów

Przyciski / interfejs użytkownika

3D Disto: przycisk 1 On / Off (włączanie/wyłączanie)
Kontroler ręczny: ekran dotykowy, przycisk 1 On / Off (włączanie/wyłączanie)

Pamięć

Nośnik pamięci 32 GB

Interfejs

3D Disto: USB typu B, gniazdo zasilania,
gniazdo zasilania kontrolera ręcznego
Kontroler ręczny: USB typu A, gniazdo zasilania

Kabel

USB: Micro-B USB oraz typu A, WLAN

Bezprzewodowo

Karta SD, zasięg: 50 m (zależnie od warunków)

Format danych

Import DXF; eksport DXF, TXT, CSV, JPG

Typ

3D Disto: bateria Li-Ion, napięcie: 14.4  V / 63 Wh,
zewnętrzne źródło: 24 VDC / 2.5 A, czas ładowania 8 h
Kontroler ręczny: bateria Li-Ion, 2500 mAh, 3.7 V,
zewnętrzne źródło: 5 VDC / 2.0 A, czas ładowania 7 h

Czas pracy

3D Disto: 8 h
Kontroler ręczny: 6 h

Mocowanie

gwint 5 ⁄ 8"

Wymiary (s z e r . × w y s . ×dł.)

3D Disto: ∅ 186.6 × 215.5 mm
Kontroler ręczny: 178.5 × 120 × 25.8 mm

Waga

3D Disto: 2.8 kg
Kontroler ręczny: 0.33 kg

Warunki otoczenia

Kontroler zdalny (IR)

Temperatura otoczenia

3D Disto: od –10 do 50 °C
Kontroler ręczny: od –10 do 50 °C

Temperatura przechowywania

3D Disto: od –25 do 70 °C
Kontroler ręczny: od –25 do 70 °C

Zabezpieczenie przed wodą i pyłem

3D Disto: IP54 (IEC 60529)
Kontroler ręczny: IP5x

Wilgotność

Maks. 85%, bez kondensacji

Zasięg

50 m (zależnie od warunków)

Komunikacja

Podczerwień (IR)

Bateria

1 AA, 1.5 V

*Dokładność określona została dla 20 °C.

Klasa lasera2
Zgodna z normą IEC 60825-1
Rysunki, opisy i dane techniczne służą jedynie celom informacyjnym
i mogą ulec zmianie.. Wydrukowano w Szwajcarii.
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Szwajcaria 2011
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lata
gwarancji

Zarejestruj produkt na stronie
www.leica-geosystems.com
w ciągu 8. tygodni od daty
zakupu, a uzyskasz dodatkowy
rok gwarancji.

myWorld@Leica Geosystems
Korzystaj z najnowszych osiągnięć techniki

Odwiedź Leica Geosystems na stronie
www.leica-geosystems.com i zarejestruj swoje
urządzenie Leica 3D Disto na portalu Leica myWorld.
Dzięki temu otrzymasz swój osobisty i bezpieczny
dostęp do naszych zasobów.

Bądź na czasie
Na portalu myWorld znajdziesz informacje o wszystkich ważnych
aspektach posiadanego instrumentu: dokumentacja tam zgromadzona
zawiera podręczniki szkoleniowe oraz sugestie rozwiązań – wszystko
zawsze aktualne. Można również sprawdzać i aktualizować oprogramowanie urządzenia. Nigdzie indziej niż na portalu myWorld nie znajdziesz tylu wskazówek i informacji o Leica 3D Disto udostępnionych
dodatkowo w tak przejrzystej formie.

myProduct (mój produkt)
Sprawdź, jakimi rodzajami licencji dysponujesz. Sprawdź status Leica
3D Disto. Upewnij się, czy posiadasz oprogramowanie w najnowszej
wersji.
mySupport (moje wsparcie)
Pytania? Tutaj znajdziesz rzetelne odpowiedzi.
myTraining (moje szkolenia)
Wykorzystaj w pełni potencjał swojego Leica 3D Disto i zastosuj w
praktyce wszystkie możliwości, które daje to wspaniałe urządzenie.
myService (mój serwis)
Uszkodzenia, usterki czy inne kłopoty? Tutaj dowiesz się np. gdzie nabyć części zamienne.

Leica 3D Disto
Wspaniałe uczucie…

Rzetelnie wykonana praca, zadowolony
klient, dobre samopoczucie – tak
właśnie powinno być. Z 3D Disto wiem
dobrze, że wszystko jest w należytym
porządku. Nawet pracując z moim
doświadczonym zespołem, niekiedy
miałem wątpliwości, czy aby wymiary
sa właściwe – niekiedy bowiem
najmniejszy nawet błąd może
oznaczać ogromne koszty. Na
szczęście te czasy już minęły.
Używając 3D Disto zyskałem pewność.
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