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Amikor mindennek rendben kell lennie – évtizedes
tapasztalatokra épülő, kiemelkedő mérési teljesítmény
A Leica Geosystems termékek közel 200 éve élvezik a szakemberek bizalmát világszerte.
Büszkék vagyunk történetünkre és úttörő megoldásainkra, amelyek a világot svájci
technológiával mérik. Pontosságot, megbízhatóságot, minőséget és fenntartható
ságot képviselünk – ezek cégünk fontos értékei.
Tisztában vagyunk a napi mérési feladatok kihívásaival és igényeivel, az erős napfény
ben végzett hosszú távolságú méréstől egy gerenda szabad távolságának ponttól–
pontig terjedő méréséig. Innovatív megoldásaink célja, hogy támogassák és egysze
rűbbé tegyék különböző iparágak munkafolyamatait.
Termékeink gyártása világszerte a legkorszerűbb létesítményekben történik. Svájci
technológiánk kivételes szaktudással kombinálva biztosítja a legnagyobb pontosságot
és teljesíti a minőségi előírásokat.
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Egyedi technológiáink
A Leica Geosystems technológiája

A folyamatos továbbfejlesztés és az új technológiák révén a Leica DISTO™ eszközök átfogó funkciókat biztosítanak.
Számos innovációval felszerelt, rugalmas és sokoldalú termékeink széles körben alkalmazhatóak.
Használat közben a Leica DISTO™ a legnagyobb pontossággal és megbízhatósággal bír.

Ponttól pontig mérési technológia (P2P)

Ez az innovatív technológia lehetővé teszi, hogy
gyorsan és precízen mérhessen távolságokat két
pont között egy tetszőleges pozícióból.
A Leica DST 360 és a Leica DISTO™ S910 Smart Base
talp által használt új érzékelőtípusok szögadatokat
használnak ennek lehetővé tételéhez.

Pontkereső

A digitális pontkereső, 4–szeres nagyítási funkcióval
és nagyméretű színes kijelzőjével, megkönnyíti
a célkeresést nagy távolságokon.
A nagy felbontású képernyő kristálytiszta képet biz
tosít, így tökéletes mérést garantál – még napsütés
ben is.

ISO szabvány szerinti minőség – Garantált megbízhatóság

A Leica DISTO™ eszközök hatósugarát és pontosságát
az ISO 16331–1 szabványnak megfelelően ellenőrizzük.
Ennek eredményeképpen biztos lehet abban, hogy a
készülék teljesítménye nem csak a tesztlaboratóriumban,
hanem – ami még fontosabb – a mindennapi feladatok
során is biztosított a kivitelezési helyszínen.
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Smart Room funkció

A Leica DISTO™ X3 és X4 a DISTO™ Plan alkalmazással
kombinálva nagyobb hatékonyságot biztosít. Az új
technológiák révén az eszközök egyidejűleg képesek a
távolságméréseket és bármely két ilyen mérés közötti
szöget rögzíteni. Az alkalmazás ezt követően ezeket
az információkat pontos alaprajzokká alakítja át az Ön
táblagépén vagy okostelefonján.

Biztonságos helyszíni alkalmazás

Minden eszköz védett a porral és a felfröccsenő
vízzel szemben, legalább IP 54 védelem mellett, így
teszi alkalmassá az eszközöket a mindennapi felada
tokhoz az építkezésen. A Leica DISTO™ X3, X4 és
D510 eszközök IP 65 védelmi minősítéssel ren
delkeznek, ezáltal tökéletes megoldást nyújtanak
kedvezőtlen munkakörülmények között is.

Leica DISTO™ kompatibilis alkalmazások

Számos egyéb alkalmazás – mint például az Auto
CAD[1}® {2] mobilalkalmazás – rendelkezésre áll
a Leica DISTO™ teljes körű használatához. Ez lehetővé
teszi a helyszínrajzok valós idejű elkészítését és az
adatok dxf fájlként történő megosztását másokkal.
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A Leica DISTO™ sorozat áttekintése
Melyik a megfelelő eszköz számomra?

D1

Alkalmazások
Általános alapvető
szempontok

D110

Digitális pontkereső kültéri méréshez
Max. hatótávolság
Pontosság

40 m

60 m

± 2mm

± 1.5 mm

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

P2P funkcionalitás
Extra tartós ház IP 65 védelemmel és 2 m–es ejtésteszttel
Számítógép
interfész

Kapcsolódás módja
Adattovábbítás DISTO™ Plan és DISTO™ kompatibilis alkalmazásokra
Adattovábbítás bármely szoftverre vagy alkalmazásra

Távolságok

Távolságmérés az eszközről
Kiterjedés mérések tárgyakon
Közvetett távolságmérés akadályokon keresztül
P2P funkció – 2 pont közötti bármely távolság

Területek

Négyszögletes alakzatok (hossz és szélesség)
P2P – Smart Area funkció összetett alakzatokhoz
Méretek felvitele képre – homlokzatok, függőleges lemezek

Térfogat

Négyszögletes alakzatok (hossz, szélesség, magasság)

Szélességek

Pitagorasz tételének használata
Méretek felvitele képre – szélesség mérése
P2P funkció

Magasságok

Intelligens funkciók a távolság és a dőlés használatával a számításhoz
Magassági profil
P2P funkció

Lejtések

Dőlések
Intelligens funkciók a távolság és a dőlés használatával a számításhoz
P2P funkció

Átmérő

Méretek felvitele képre – objektumok átmérője

Pozícionálás

Folyamatos mérés – követés
Kitűzés
Pontvetítés, magasságok átvitele
Előre definiált minta vagy dxf adatok kivetítése

Dokumentálás

P2P – dxf adatgyűjtés az eszközön
(Alap)rajzok rajzolása és mérése

**

**

pdf, jpg és dxf exportok

**

**

Méretek felvitele és dokumentálás képre

**

**

P2P – pontrögzítés alaprajzokhoz és homlokzatokhoz
Smart Room funkció – mérés és rajzolás

Szerkezetek automatikus szkennelése
Használhatóság

Érintőképernyő
Kedvencek billentyű
Automatikus végdarab
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D2

X3

X4

D510

D810 touch

S910

3D Disto

100 m

150 m

150 m

200 m

250 m

300 m

50 m

± 1.5 mm

± 1 mm

± 1 mm

± 1 mm

± 1 mm

± 1 mm

± 1 mm

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart, WLAN

WLAN

*

*
IP 65

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

***

***

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*) requires Leica DST 360

**) requires DISTO™ Plan

**

**

**
**

***) requires Leica DST 360 and DISTO™ Plan
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Leica DISTO™
Minden munkához a megfelelő készülék

DISTO™ D1

DISTO™ D110

DISTO™ D2

Profi lézeres mérés mindenki számára

Kis méret — nagy lehetőségek

Kompakt eszköz — nagy hatótávolság

Gyors és megbízható
Mérje meg a távolságokat másod
perceken belül, egy másik személy
segítsége nélkül, egyetlen gomb
nyomással. Kerülje el a munkahelyi
balesetek kockázatát nehézkes és ve
szélyes mérési folyamatok során, pl. a
magasság mérésekor.

Kicsi és praktikus
Ergonomikus kialakításának köszön
hetően a Leica DISTO™ 110 töké
letesen kezelhető és használata
rendkívül egyszerű. A magától érte
tődő billentyűk biztosítják a gyors és
szemléletes működést.

Nagy távolságok
Az innovatív X–Range Power technoló
gia segítségével ez a kis eszköz akár
100 m távolságot is képes mérni. Rá
adásul ez a technológia optimális méré
si teljesítményt, azaz gyors és meg
bízható méréseket biztosít.

Bluetooth® Smart
A legújabb Leica DISTO™ Plan alkalma
zás ideális kapcsolatot biztosít a Leica
DISTO™ D110 eszköz és egy okoste
lefon vagy táblagép között. Lehetővé
teszi pontos helyszínrajzok és egyéb
rajzok készítését.

Hasznos funkciók
Az eszköz az utolsó 10 mérési ered
ményt tárolni is tudja. Az olyan egyéb
hasznos funkciók, mint pl. az összeadás
és kivonás, terület– és térfogatszámítás
minden mérési feladatot gyerekjátékká
tesznek.

Mindig kéznél van
A levehető zsebcsipesz egy okos tar
tozék a Leica DISTO™ D110 rögzíté
séhez a ruházaton. Használja a csíptetőt a készülék rögzítéséhez a nad
rágjához, pólójához vagy zakójához,
hogy az mindig kéznél legyen.

Hibamentes adatátvitel
Az integrált Bluetooth® Smart techno
lógiának köszönhetően a mérések köz
vetlenül okostelefonra vagy táblagépre
továbbíthatók, és megkímélnek a „drá
ga” elírásoktól. Az intelligens Leica DIS
TO™ Plan alkalmazás segítségével a
munkafolyamatok tovább egyszerűsít
hetőek

Pontosság gombnyomásra
Precíz lézertechnológiájának köszön
hetően a Leica DISTO™ D1 kezdő
modell mindig megbízható mérési
eredményeket produkál. Az egység ke–
zelése nagyon egyszerű és szem
lé
letes. Bízza magát az eredeti lézeres
távolságmérőre!
Alkalmazás több funkcióhoz
A Leica DISTO™ D1 gyorsan és
egyszerűen csatlakoztatható a Leica
DISTO™ Plan alkalmazáshoz. A mé
rések dokumentálása és elküldése
immár nagyon egyszerű.
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Leica DISTO™ X3
Nehéz, kedvezőtlen körülményekhez tervezve

A robusztus Leica DISTO™ X sorozat az innovatív mé
rési technológiákat biztonságos helyszíni alkalmazásra
szánt tervezéssel és egyszerű kezelőfelülettel ötvözi.
A Leica DST 360 eszközzel együtt az X–sorozat erő
teljes 3D–s megjelenítést rögzítő műszerré alakítható.
Robusztus kivitel
A precíziós mérőmodult szilárd gumiburkolat védi.
A Leica DISTO™ X sorozat ezért különösen ellenálló.
2 méteres magasságig ejtéssel tesztelt készülék.
IP 65 védelmi osztály
A ház és a billentyűzet vízsugár– és porvédelem
mel rendelkezik. A készülék tisztítása folyó víz
alatt nem jelent problémát.
Dőlésérzékelő és Smart Room funkció
A távolság– és dőlésmérések kombinációja lehetővé
teszi a vízszintes távolságok pontos meghatározását
– nagy pontossággal. A mérési adatokat arra is fel
használhatja, hogy automatikusan valós és méret
arányos alaprajzokat készítsen.
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Forgatható kijelző
A kijelző automatikusan elfordul a készülék tájolá
sával összhangban; így a képernyő adatait bármi
lyen szögből könnyen leolvashatja.

Leica DISTO™ X4
Világos, kültéri környezetekhez tervezve

Pontkereső kamera
A DISTO™ X4 Pontkereső kamerával van felszerel
ve, amely lehetővé teszi, hogy a távoli objektumokat
akár erős napfényben is könnyedén megtalálja. Még
ha a lézerpont nem is látható, a cél egyértelműen
megjelenik a nagy színes kijelzőn. A nagy felbontású
képernyő kristálytiszta képet biztosít. A távolságmé
rések rendkívül pontosak nagy távolságokon is.

Leica DST 360
Alakítsa az X–sorozatot P2P–eszközzé
Mérés ponttól pontig (P2P)
A DST 360 nagyszerű kiegészítője a Leica DISTO™
X3 és X4 készülékeknek. A kézi eszközt valódi ál
lomássá alakítja, amely lehetővé teszi bármely két
pont közötti távolságok mérését. A Leica DISTO™
Plan alkalmazással kombinálva méretarányos ter
veket készíthet, amelyek CAD eszközökön is alkal
mazhatók.
Fém kivitel
A Leica DST 360 teljes egészében fémből készült. Ez
biztosítja a legnagyobb ellenálló képességet és a fo
lyamatos pontosságot.

Pontos irányítás
A Leica DST 360 finombeállító kezelőegységei le
hetővé teszik, hogy másodpercek alatt pontosan
megcélozzuk a mérési pontokat.
A kivitelezési helyszín készen áll
A Leica DST 360 egy kompakt, de stabil TRI 120 áll
ványt tartalmaz. Mindkettő nagyon robosztus tokban
(IP 67) van tárolva, amely helyet biztosít a Leica DIS
TO™ X3 vagy X4 számára. Ez azt jelenti, hogy minden
felszerelését biztonságosan tárolja egy helyen.
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Leica DISTO™ D510
Pontos irányzás a Pontkereső segítségével

Pontkereső
A kültéri fényviszonyok és a nagy távolságok kor
látozhatják a lézeres láthatóságot. A 4 ×–es nagyí
tással ellátott digitális pontkereső megoldja ezt a
problémát, és megkönnyíti a nehézkes kültéri mé
réseket.
Dőlésérzékelő 360°
A dőlésérzékelő segítségével könnyen és gyor
san meghatározhatja a dőléseket. A dőlésérzékelő
ezen kívül lehetővé teszi a vízszintes mérést vagy
a az akadályok mellett is megvalósítható mérést.
Az eredmények garantáltan megbízhatóak.
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Intelligens mérés
A dőlésérzékelő és a Pontkereső kombinációja ki
váló lehetőségeket nyújt a közvetett mérések el
végzéséhez. A méréseket olyan objektumoknál is el
lehet végezni, amelyek nem rendelkeznek megfele
lő fényvisszaverő célponttal, mint pl. egy fa magas
ságának meghatározásakor, vagy egy visszaverő
üveghomlokzat magasságának mérésekor. Ezeket
nem lehetne megmérni egy hagyományos lézeres
távolságmérővel.
Magassági profil mérés
A Leica DISTO™ D510 – az FTA 360 állvánnyal kom
binálva – egyszerű módon kijelzi a mérési magas
ságkülönbségeket a tájban, vagy meghatározza a
magassági különbségeket egy épületben. Egysze
rűen elvégezheti az első referenciamérést, és min
den későbbi mérést összekapcsolhat a kezdeti mé
réssel. Nincs szükség további eszközökre.

Leica DISTO™ D810 touch
Mérjen képről a digitális célkereső segítségével

Csak egy érintés!
A készülék nagy érintőképernyővel rendelkezik a
gyors és szemléletes működéshez. Az olyan egy
szerű kézmozdulatok alkalmazásával, mint a lapozás
vagy a két ujjal történő nagyítás, minden funkció
egyszerűen és könnyen elérhető. A mérések az érin
tőképernyő segítségével is elvégezhetők. Ezzel el
kerülhető a Leica DISTO™ D810 touch véletlenszerű
mozgatása a mérés során.
Mérés képpel
Soha nem volt még ilyen egyszerű egy objektum
szélességének, magasságának, felszínének vagy át
mérőjének meghatározása. Csak egy mérés szüksé
ges a megfelelő szögben. Ezt követően egyszerűen
igazítsa a képernyőn látható két nyilat a mérési kép
kívánt pontjaihoz, és így az eredmény megjelenik.
A Pontkereső 4×–es zoom funkciója és a készülék át
tekintő kamerája révén bármilyen méretű objektum
mérése könnyű feladatnak bizonyul.

Dokumentáció képek felhasználásával
A Leica DISTO™ D810 touch kamera funkciója képek
vagy képernyőfelvételek készítéséhez is használható
a mérések dokumentálása céljából, amelyek aztán az
USB interfészen keresztül letölthetők a számítógép
re. Ez a funkció biztosítja, hogy a mért (cél)pontokra
vonatkozó információ ne vesszen el.
Nagy pontosság
A Leica DISTO™ D810 touch számos közvetett mé
rési funkciót kínál. A speciálisan tervezett dőlésér
zékelő biztosítja a rendkívül pontos eredményeket.
Még ennél is pontosabb eredmények érhetők el
a Leica FTA 360 állvány adapter finommozgásával,
ami lehetővé teszi a precíz irányzást.
Rugalmas adatátvitel
Billentyűzet módban összekapcsolhatja a Leica
DISTO™ D810 touch eszközét a számítógépével és
a mért értékeket átküldheti arra a tényleges bil
lentyűzetről történő bevitel formájában. Ez az opció
nagyfokú rugalmasságot biztosít.
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Leica DISTO™ S910 + FTA 360–S
Mérjen meg bármit bárhonnan
a P2P technológiával

Mérés ponttól pontig (P2P)
A P2P technológiával felszerelt Leica DISTO™ S910
forradalmasítja a kézi lézeres távolságmérőkkel tör
ténő mérést. A beépített Smart Base lehetővé teszi
távolságok (pl. szélesség) megmérését bármely két
pont között, ugyanabból a pozícióból. A Smart Base
és az integrált dőlésszenzor kombinációja teljesen új
lehetőségeket nyit meg, amelyek a Leica DISTO™ S910
készüléket a piacon a legsokoldalúbb lézeres távolság
mérővé teszik.
Mérési adatok rögzítése CAD formátumban
A világon az első ilyen készülék!
A Leica DISTO™ S910 minden pontot, amelyet alaprajz
ként, falakat ábrázoló alaprajzként vagy akár 3D adat
ként mértünk, egyetlen dxf fájlba menti el. Ezt később
az irodában letöltheti számítógépére a beépített USB
csatlakozó segítségével. A teljes és megbízható doku
mentáció biztosítása érdekében a Leica DISTO™ S910
minden olyan képet is tárol, amely megmutatja, hogy
melyik helyen mért. Ez leegyszerűsíti a pontosabb raj
zok készítésének lépéseit, és a minőségellenőrzés fo
lyamatát is megkönnyíti.
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Pont adatok való idejű továbbítása
A mérési adatok közvetlenül a terepen továbbíthatók
a WLAN hálózat segítségével egy hordozható számító
gépre, hogy a további feldolgozást egy preferált szoft
verben végezze el. A kapcsolat létrehozása rendkívül
egyszerű – hasonló a hotspothoz. Annyi mérési pontot
áttölthet, amennyit csak akar – képekkel vagy anélkül –,
és valós idejű dokumentumokat hozhat létre vagy el
lenőrizheti azokat. Az ingyenes Leica DISTO™ átvitel
Plugin szoftverrel támogatja az eredmények átvitelét
AutoCAD® és BricsCAD® formátumba is.
300 m hatótávolság az X–Range Power Technológiával
Az innovatív X–Range Power Technológiával a Leica
DISTO™ S910 a jövő mérési technológiáját testesíti
meg. Akár 300 m–es hatótávolságon is használható,
valamint gyors és megbízható mérési teljesítményt ga
rantál erős napsütésben és gyengén visszaverő felüle
tek esetén is. A hatótávolság és a pontosság vizsgálata
az ISO 16331–1 szabvány szerint történik; azaz a Leica
DISTO™ S910 beváltja a hozzá fűzött ígéreteket!

Leica 3D Disto
A valódi világ újrateremtése

A sokoldalúság és a hatékonyság találkozása
A Leica 3D Disto készülék robusztus és precízen
gyártott mérőműszer, amely könnyen felismeri
a célpont helyét és magasságát. A beépített kamera
a távolság és a szögmérések nagyon pontos kombi
nációja révén pontosan meghatározza az egyes ki
választott pontok helyzetét. Ezeket a pontokat a 3D
Disto rögzíti. Ön könnyedén mérheti és rögzítheti a
távolságokat, területeket, gradienseket és szögeket
– még akkor is, ha a mérési pontok nem könnyen
hozzáférhetőek. Az elfelejtett mérési pontok és
a hibás kézi vázlat már a múlté.

Helyiség szkennelése
Kézi vagy teljesen automata üzemmódban a helyisé
geket, falakat, ablakokat, szerkezeti csatlakozásokat
vagy akár lépcsőket is mérhet egyetlen pozícióból.
Vetítés bármilyen felületre
A Leica 3D Disto a terv minden egyes pontját kivetíti
bármely felületre; legyen szó akár egy mennyeze
ti rácsról vagy egy projekt helyszínrajzról a padlók
vagy a falak viszonylatában.
Eszközkészlet
A Leica 3D Disto eszközkészlete számos kiegészítő
funkciót kínál. Például végezhet mélységmérést, meg
határozhatja egy adott szint referenciapontjait, vagy
pontosan áthelyezhet falpilléreket vagy helyeket.
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Leica DISTO™ Plan
A mérést dokumentálni kell

Leica DST 360

Leica DISTO™ Plan
5.000

5.000

A Leica DISTO™ Plan alkalmazás segítséget nyújt
a mérések pontos dokumentálásához és megjele
nítéséhez. Így könnyedén megtervezheti a projekt
következő lépéseit.

Az összes mérés elvégzése után
az alkalmazás automatikusan elkészíti a tervet.
Minden egyes mérés és bármely két mérés közötti
szög egyidejű nyilvántartása lehetővé teszi ezt.

Vázlatrajz — léptékhelyes rajz készítése
Egyszerűen használja az ujjait egy vázlatrajz készíté
séhez okostelefonján vagy táblagépén. Ezután hajt
sa végre a megfelelő méréseket és azokat rendelje
hozzá a vázlat megfelelő vonalaihoz. Az alkalmazás
„automatikus lépték” funkciója automatikusan beál
lítja a vonalak hosszát, és az eredmény egy lépték
helyes rajz, amely a felszínt és a kerületet is mutatja.
Ilyen könnyen elkészíthető egy CAD–hez kész alap
rajz.

Mérési terv – megvalósulási terv készítése CAD
programhoz
A Leica DISTO™ alkalmazás támogatja a P2P tech
nológiát, amely lehetővé teszi a részletes alaprajzok
vagy faltervek készítését, beleértve az ajtókat és
ablakokat is. Ha elkészült a tervekkel, egyszerűen
exportálja azokat dxf vagy dwg fájlként a kívánt CAD
megoldásba.

Smart Room – tervezzen mérés közben
A Leica DISTO™ X3 és X4 újonnan integrált érzékelő
je lehetővé teszi pontos alaprajzok készítését – egy
szerűen az óramutató járásával megegyező vagy az
zal ellentétes irányban végzett mérések által.

16

Vázlat a képen – objektumok méretezése képeken
A Leica DISTO™ Bluetooth® Smart technológia le
hetővé teszi a távolságmérések hozzárendelését a
táblagéppel vagy okostelefonnal készített kép meg
felelő részéhez. Így az összes mérési eredményt do
kumentálhatja, és azokat később az irodában kön�
nyedén feldolgozhatja.

A mérési alkalmazások világa
A szoftvercsomagokhoz való hozzáférés

Leica DISTO™ transfer
A Leica DISTO™ transfer szoftver lehetővé teszi a mé
rési adatok átvitelét közvetlenül az AutoCAD® vagy
BricsCAD® programokba a helyszínen. Így azonnal
megkezdheti a CAD-szoftverben a munkát, és a mé
rési adatok dokumentálását munkájához a továbbiak
ban is felhasználhatja.

A Leica DISTO™ alkalmazásai
A Leica DISTO™ eszközöket számos alkalmazás tá
mogatja, amelyek letölthetők az App Store-ból vagy
a Google Play-ről. Fedezze fel a különböző alkalma
zásokat, és használja ki a DISTO™ által kínált nagy
lehetőségeket.
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Bármilyen mérés lehetséges

Terület- és térfogatmérések

Lejtős objektumok mérése

m³

m²

Festő funkció

Magassági profil mérések
6

m²

5

m²

4
3

2

h
d

1

Smart Horizontal Mód

Magasságkövetés

Pitagorasz képletek

a a

Kitűzés funkció
a

a

a

a b

a
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b

b

Képről való magasság, szélesség
és terület mérés

Ponttól pontig mérés

1

2

Átmérő mérése

Okos terület mérés

Kamera kép készítés és mentés USB-ről

USB

.dxf

Azonnali adatgyűjtés .dxf formátumba

click

.dxf

Képernyő mentés

Azonnali pont átvitel

USB

click

114.271m
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Leica Lino
Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalú
kiegészítők az alkalmazások építéséhez
Minden Leica Lino termékünk szakemberek számára készült, ugyanazzal a céllal, mint minden
Leica Geosystems termékünk: A munka könnyebbé tétele és az eredmények javítása kiváló minőség, teljesítmény és jól megtervezett tartozékok biztosításával. Mivel a csúcsminőségű termékek
kiváló minőségű munkát eredményeznek.
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Egyedi technológiáink
A Leica Geosystems technológiája
Kiváló láthatóság

Minden Leica Lino termék több évtizedes szaktu
dást és tapasztalatot foglal magában az optika és az
elektronika területén. Ennek eredménye a vörös és
a zöld lézerek által biztosított kiváló láthatóság és
nagy pontosság.

Li–Ion

A Leica Lino Li-Ion akkumulátorral rendelkezik, amely
biztosítja a folyamatos működést. Egyetlen töltés
24 órás üzemidőt biztosít.

Mágneses adapterek

A Leica Lino termékek könnyen csatlakoztathatók
precíziós tervezésű adapterekkel erős mágnesek
segítségével, így gyorsabb és pontosabb munkavég
zést tesznek lehetővé.

Teherbírás
A Leica Lino termékek kiváló minőségű anyagokból
készültek, ezért tökéletesen alkalmasak az építkezése
ken való használathoz. Minden terméket teljes körűen
teszteltünk, hogy azok megfeleljenek a Leica Geosys
tems minőségi előírásainak.
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A Leica Lino sorozat áttekintése
Melyik lézer megfelelő számomra?

Alkalmazások
Általános
alapvető
szempontok

L2G

L2P5

L2P5G

L4P1

P5

ML180

25 m

35 m

25 m

35 m

15 m

30 m

20 m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

Zöld lézer jobb pont
és vonal láthatósághoz
Ajánlott maximális
hatótávolság
Vízszintezés pontossága

Vízszintes

L2

± 0.2 mm/m ± 0.07 mm/m

Igazítás

( )

Átviteli magasságok

( )

Finombeállítás
pl. álmennyezetekhez

*

*

*

*

Függőleges Igazítás

( )

Finombeállítás manuális
Finombeállítás motorizált
(XCR Catch)
Pontvetítés Pontok átvitele a padlótól
a mennyezetig

( )

( )

Lejtések

Rögzítő karr
a lejtés beállításához

Kitűzés

Merőleges szögek

Használhatóság

Extra hosszú üzemelés Li-Ion akkumulátorral

**

**

Működés töltés közben

**

**

Alternatív használat alkáli elemekkel
Távvezérlés
A legegyszerűbb beállítás az adapterhez mágnesekkel
Hatótávolság kiterjesztése vevőkészülékkel
*) UAL 130 falitartó szükséges**) Li-Ion akkumulátor szükséges

Leica Lino ML180
Egyszemélyes működtetés automatikus igazítással
A Smart Targeting (intelligens célzás) funkció lehetővé teszi az elrendezési rajzok
hatékony elkészítését. Egyszerűen állítsa be a lézer vonalát az XCR Catch vevővel
mindössze egy gombnyomással. Az elektronikus önbeállító rendszer precíz műkö
dése pontos nagy távolságú elrendezést tesz lehetővé akár 100 m-ig terjedően,
ami segít elkerülni a drága mérési hibákat.
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Leica Lino L4P1
Hatékony és sokoldalú
minden belső alkalmazáshoz
A Leica Lino L4P1 készülék kategóriájában a legvál
tozatosabb eszköz. Sokféle alkalmazással rendel
kezik, többvonalas kivetítési funkcióval. 360°-ban
elforgatható alappal rendelkezik a derékszögek
könnyen és egyszerű módon történő kitűzéséhez
egy adott helyiségben.
Li-Ion: 24 órás üzemidő egyetlen töltéssel
Innovatív Li-Ion teljesítmény: A hosszú élettartamú
Li-Ion akkumulátorok lehetővé teszik a 24 órán át
történő folyamatos működést. Az akkumulátorok
újratölthetők és költséghatékonyabbak a hagyomá
nyos alkáli elemeknél.

Okos Áramellátás: A Li-Ion felcserélhető Alkáli
elemekkel
„Mindig készen áll a munkára”… még akkor is, ami
kor elfelejtette feltölteni a Li-Ion akkumulátorokat –
könnyedén kicserélheti őket normál Alkáli elemekre.
360°-ban elforgatható alap a nagy sebességű
kitűzéshez
A Lino L4P1 teljes helyiségek nagysebességű kitűzé
sét biztosítja. Az L4P1 eszköz 360°-ban elforgatható
a kiválasztott pont felett. A finombeállítási opció tá
mogatja a függőleges lézervonalak gyors irányzását.
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Leica Lino termékcsoport és pontlézerek
Kiválóság minden ponton
a teljes tartományban
Li–Ion
Az innovatív Li-Ion teljesítmény órákig tartó működést
biztosít. A munka nem szakad félbe az akkumulátortöltés
vagy az alkáli elemek folyamatos cseréje miatt.

Önbeálló
A Leica Lino eszköz automatikusan beállítja a pozícionálását
enyhe szinteltérés esetén (± 4°-ig). Ha a dőlés a ± 4° határon
kívül esik, akkor a készülék egy vizuális figyelmeztetést ak
tivál a hibák elkerülése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a vo
nalak vagy pontok kivetítéséhez a beállítás gyors és könnyű.

Háromszoros energia koncepció
Használja a lézert a Li-Ion akkumulátorral, Alkáli elem
mel, vagy csatlakoztassa azt a tápegységhez. Folytassa a
munkát az intelligens háromszoros energia koncepcióval.

üvegablak
Az optimális kiemelkedési szög biztosítja a lézer vonalak
kiemelkedő láthatóságát és kiterjesztését, és lehetővé
teszi a tökéletes szintezést és a nagy távolságokon törté
nő megfelelő igazítást.

Okos adapterek
Az okos adapterek lehetővé teszik a műszer gyors és ab
szolút pontos beállítását. Állítsa be a forgatható adapte
reket az élek és profilok felett, illessze azokat vas csőve
zetékekhez vagy különböző sínekhez és rudakhoz.
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Robusztus kialakítás
Minden Leica Lino készülék vízsugár- és porvédelemmel ren
delkezik. Így megfelelő ellenálló képességgel rendelkeznek,
és kiválóan alkalmazhatók a mai munkakörülmények között.

Lino L2

Lino L2G

Lino P5

A tökéletes vonalszintező
eszköz
A vonalak falra rajzolásának idő
igényes és fárasztó művelete
immár a múlté. A Leica Lino L2
pontos, gyors és könnyen műkö
dik – ezáltal lehetővé teszi, hogy
csak a munkánkra koncentrál
hassunk. A megnövekedett lézer
teljesítmény növeli a vonal látha
tóságát és javítja a belső munká
latok hatékonyságát.

A láthatóság új szintje
A Leica Lino L2G keresztvonalas
lézer kiválóan látható vonalakat
vetít megfelelő szögben egy
másra merőlegesen. Az új lézer a
legfrissebb zöld lézer technológi
át használja, még láthatóbbá és
tisztábbá téve a vonalakat. Ennek
eredményeképpen ez a lézer még
könnyebbé teszi majd Önnek a re
ferencia vonalak észlelését akár
extrém fényviszonyok között vagy
nagy távolságokon is.

A lényegre törő eszköz!
Felejtse el a függőónokat, a ki
tűzőzsinórokat és a vízmérté
keket! A Leica Lino P5 pontlézer
praktikusan és egyszerűen mű
ködtethető. Minden alkalmazás
hoz csak egyetlen gomb szüksé
ges. Gyorsan és pontosan kivetíti
az összes szükséges pontot, ami
hatékony megoldást jelent a pro
fesszionális pontvetítési és sza
bályozási feladatokhoz.

Mágneses adapter

Lino L2P5

Lino L2P5G

Pontok és vonalak ötvözése
A Leica Lino L2P5 a Leica Lino
pont és vonallézerek minden elő
nyét egyesíti. A lézer keresztvo
nalai segítik az illesztési feladato
kat, öt lézerpontja pedig lehetővé
teszi a mérési pontok függélye
zését, kijelölését vagy átvitelét.
A bevált Leica optika lehetővé
teszi az eszköz számára, hogy
nagyon hosszú és világos vonala
kat vetítsen, amelyek jelentősen
megnövelik a hatótávolságot.

Legnagyobb láthatóságot biztosító többfunkciós eszköz
A Leica Lino L2P5G zöld vonal és
pontlézerrel rendelkezik. Növeli
a lézer láthatóságát világos kör
nyezetben és nagy helyiségek
ben. A zöld fény jobban látható
az emberi szem számára, mint a
vörös fény. A Li-Ion akkumulátor
technológia tovább optimalizálja
a készülék használhatóságát. Le
hetővé teszi, hogy akár két napon
keresztül folyamatosan működ
jön egyetlen töltéssel.
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Leica DISTO™ és Lino
Eredeti tartozékok
Állványok >
Leica TRI 70

Leica TRI 100

Leica TRI 120

A kis hordozható állvány mindennapi használatra készült. Jellemzői a könnyű finombeállítás és
a vízmérték. Állítható hossz 0,40 m-től 1,15 m-ig.
Cikkszám: 794 963

Minőségi állvány vízmértékkel, nagyon kön�nyű finombeállítással. Állítható hossz 0,70 mtől 1,74 m-ig.
Cikkszám: 757 938

A lábak elcsavarható zárai még stabilabbá teszik ezt az állványt. A 180°-os összecsukható
lábak egyszerű és kompakt kivitelt biztosítanak. Ideális bármely állványos adapterhez minden Leica DISTO™ modellhez.
Cikkszám: 848 788

Leica TRI 200

Leica CET 103

Nagyon robosztus, de könnyű alumínium állvány 1/4" rögzítő csavarral, vízmértékkel és
bilinccsel a könnyű szereléshez. Hosszabbítható 0,75 m-től 1,15 m-ig. Ideális a Leica FTA 360
vagy FTA 360S tartozékokkal.
Cikkszám: 828 426

Professzionális, többfunkciós alumínium emelő
állvány 5/8” rögzítő csavarral, vállszíjjal, gyorsbilincsekkel és vízmértékkel, munkahely magassága 0,84 m - 2,46 mm, mm-es léptékkel, cserélhető gumi lábakkal. Cikkszám: 768 033

Univerzális szerelőplatformmal vonal és forgó lézerekhez. Állítható hossz max. 2,90 m-ig.
A rögzítő rúd rögzíthető a padló és a men�nyezet között. Ez lehetővé teszi, hogy a lézer
bármely kívánt magasságban pozicionálható
legyen. Cikkszám: 761 762

Leica DST 360

Leica FTA 360–S

Leica FTA 360

Az intelligens adapter a Leica DISTO™ X3 és X4
számára, melynek segítségével azok DISTO™
állomássá alakíthatók. P2P méréseket tesz lehetővé az eszközzel vagy akár teljes tervezési
eszközt biztosít a Leica DISTO™ Plan alkalmazással. Cikkszám: 848783

Robosztus adapter finom meghajtással a kényelmes és pontos célkereséshez. Az adapter megkönnyíti a célkeresést, mindenekelőtt nagy távolságokon, és minimális eltéréseket eredményez a közvetett mérések során. A Leica TRI 70, TRI 100, TRI 120 és TRI 200 állványokkal való használatra.
Cikkszám: 828414 a Leica DISTO™ S910 készülékhez
Cikkszám: 799301 a Leica DISTO™ D510 and D810 touch készülékhez

Adapter Lino készülékekhez >

Céllemezek >

Leica UAL 130

Leica TPD 100 kit

Leica GZM 3

A Lino univerzális adaptere lehetővé teszi,
hogy a Leica Lino magasságát 130 mm-rel kön�nyen és pontosan rögzítse és állítsa be. Használható az új Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G és
P5 típusokhoz.
Cikkszám: 866 131

Céllemez a digitális Pontkereső még tökéletesebb célkereső funkciójához nagy távolságokon. A rúddal és vízmértékkel ellátott készlet
lehetővé teszi a mérést terepjeleken keresztül
és a Leica DISTO™ készülék segítségével alapvető felmérési feladatok elvégzését biztosítja.
Cikkszám: 6012352

Ez a célkártya tökéletes kiegészítő minták,
munkalapok, stb. méréséhez - bármilyen alakzat rögzítésére is van szükség. Az élek, görbék,
jelölések és sarkok bármilyen pozícióban mérhetők. Cikkszám: 820 943

Leica CLR 290
rögzítő rúd

Adapterek DISTO™ készülékekhez >
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DISTO™

Lino

Leica GZM 27

Leica GZM 26

Leica GZM 30

Rögzíthető céllemezek az élekhez és a sarkokhoz való rögzítéshez. Méret: 147 x 98 mm.
Cikkszám: 723 774

A rosszul visszaverő felületeken való méréshez.
Kétoldalas - szürke oldal rövidebb távolságokhoz és barna a hosszabb távolságokhoz.
Méret: 210 x 297 mm. Cikkszám: 723 385

Rögzíthető céllemezek talaj-jelölésekre való elhelyezéshez. Méret: 274 x 197 mm.
Cikkszám: 766 560

Vevőkészülék >
Leica céllemez
zöld lézerekhez

A zöld lézervonalak nyílt térben való megjelenítéséhez. Léptékkel, mágnessel és összecsukható állvánnyal az egyszerű elhelyezéshez.
Méret: 150 x 74 mm. Cikkszám: 823 195

Leica céllemez
piros lézerekhez

A vörös lézervonalak nyílt térben való megjelenítéséhez. Léptékkel, mágnessel és összecsukható állvánnyal az egyszerű elhelyezéshez.
Méret: 150 x 74 mm. Cikkszám: 758 831

Leica RGR 200

Egy lézer vevő mindenkinek!
Robusztus IP 65 ház első és hátsó kijelzővel,
mágnesekkel együtt mennyezeti rögzítéshez.
Vörös és zöld lézersugarak tájolása 80 m távolságig. Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G és L4P1
készülékekhez. Cikkszám: 866 090

Szemüvegek >
Leica RVL 80

Leica GLB 30 3 az 1-ben lézerszemüveg

Leica GLB 10R/GLB 10G

Vörös lézervonalak tájolása 80 m távolságig.
Leica Lino L2, L2P5 és L4P1 készülékekhez.
Cikkszám: 838 757

A lézerpont jobb láthatósága érdekében a szabadban. 3 különböző lencsével: piros a jobb láthatóság érdekében, védőszemüveg, és napszemüveg. Cikkszám: 780 117

Vörös és zöld lézerszemüveg a lézervonalak és
pontok láthatóbbá tételéhez világos helyiségekben és a szabadban akár 15 m-ig.
Cikkszám: 834 534 (vörös lézerekhez)
Cikkszám: 772 796 (zöld lézerekhez)

POWERLINE 4 LIGHT

UC 20 Univerzális gyorstöltő

Mini USB autós töltő

4 db újratölthető akkumulátor feltöltéséhez;
AA vagy AAA típus; 4 adapterrel globális használathoz; 4 db AA/2300 mAh típusú újratölthető elemmel együtt. Cikkszám: 806 679

2 db újratölthető akkumulátor feltöltéséhez;
AAA típus; 4 adapterrel globális használathoz;
2 db Micro AAA NiMH/800 mAh típusú újratölthető elemmel együtt. Cikkszám: 788 956

A Leica DISTO™ töltéséhez USB interfésszel;
rendkívül kicsi - még a foglalat fedelek alá is
illeszkedik; kimenő teljesítmény: 5V/1 amp.
Cikkszám: 806 566

Töltő >
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Műszaki adatok
Műszaki adatok
Cikkszám:

D1

D110

D2

X3

X4

843418

808088

837031

850833

855107

± 1.5 mm

± 1.0 mm

± 1.0 mm

Csomagolási megoldás Cikkszám:

Jellemző távolságmérési pontosság
Hatótávolság
Mértékegységek

± 2.0 mm

± 1.5 mm

0.2 m-től 40 m-ig

0.2 m-től 60 m-ig

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

10 m
6 mm

10, 50 m
6, 30 mm"

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

± 0.2°

± 0.2°

0.05 m-től 100 m-ig 0.05 m-től 150 m-ig 0.05 m-től 150 m-ig

X-Range Power Technológia
Távolság méterben
A lézerpont átmérője mm-ben
Dőlésérzékelő
Döntésérzékelő pontossága
a lézersugárhoz képest
Döntésérzékelő pontossága a házhoz képest

± 0.2°

± 0.2°

Egységek a dőlésérzékelőben

0.0°, 0.00 %

0.0 °, 0.00 %

Smart Base mérési tartomány
Vízszintes
Függőleges

360°*
−64°-tól > 90°-ig*

360°*
− 64°-tól > 90°-ig*

Távolság méterben
A P2P funkció jellemző tűrése

2, 5, 10 m*
± 2, 5, 10 mm*

2, 5, 10 m*
± 2, 5, 10 mm*

± 5° *

± 5° *

Szintezési tartomány
Pontkereső zoom funkcióval

4×

További áttekintő kamera
Képfájl formátum
Memória képekhez
CAD adatformátum az eszközön
Memória a CAD fájlokhoz az eszközön
Memória az utolsó mérésekhez

10

20

20

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart*

Bluetooth® Smart*

Mérések akkumulátor készletenként

több, mint 10,000** több, mint 10,000** több, mint 10,000** több, mint 4,000**

több, mint 4,000**

Az akkumulátorok élettartama

több, mint 20 óra** több, mint 20 óra** több, mint 20 óra** több, mint 8 óra**

több, mint 8 óra**

Kijelző megvilágítása
Ingyenes szoftver Windows rendszerhez
Ingyenes applikáció iOS és Android
készülékekhez
Smart Room támogatás
Általános adatinterfész

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Adatinterfész 3D pontadatokhoz

Többfunkciós végdarab
Automatikus referenciafelismerés
a végdarabhoz
Állvány menet
Akkumulátorok

1/4"

1/4"

type AAA 2 × 1.5 V

type AAA 2 × 1.5 V

type AAA 2 × 1.5 V

type AA 2 × 1.5 V

type AA 2 × 1.5 V

IP 54

IP 54

IP 54

IP 65

IP 65

116 × 44 × 26 mm

132 × 56 × 29 mm

132 × 56 × 29 mm

100 g

184 g

188 g

Töltési idő
Védelmi osztály
2 m-es ejtőpróbával
Méretek
Súly akkumulátorokkal együtt

115 × 43.5 × 23.5 mm 120 × 37 × 23 mm
87 g

92 g

Minden készülékhez
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az IEC 60825-1 szabvány szerint

D510

D810 touch

S910

3D DISTO™

792290

792297

805080

836546

823199

806648

806677

(FTA 360 + TRI 70
tartozékokkal együtt)

(FTA 360 + TRI 70
tartozékokkal együtt)

Leica DISTO™
készlet

(FTA 360-S + TRI 170
tartozékokkal együtt)

± 1.0 mm

± 1.0 mm

0,05 m-től 200 m-ig

0,05 m-től 250 m-ig

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

m, ft, in

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm

10, 30 m
7×7 mm, 9×15 mm

± 0.2°

–0.1°/+ 0.2°

–0.1°/+ 0.2°

± 0.2°

± 0.1°

± 0.1°

0.0°, 0.00 %
mm/m, in/ft

0.0°, 0.00 %
mm/m, in/ft

0.0°, 0.00 %
mm/m, in/ft

4×

30

± 1.0 mm
0,05 m-től 300 m-ig 0,5 m-től 50 m-ig

360°
−40°-tól 80°-ig

360°
−80°-tól > 90°-ig

2, 5, 10 m
± 2, 5, 10 mm

10, 30, 50 m
± 1, 2, 4 mm

± 5°

± 3°

4×

4×

8×

.jpg

.jpg

.jpg

80

80

Tablet

.dxf

.dxf, .dwg

20 fájl × 30 pont

Táblagép

30

50

Szoftvert
tartalmazza

Bluetooth® Smart

Bluetooth® Smart

Leica DISTO™ S910 készlet
Cikkszám: 806677

Bluetooth® Smart

WLAN

WLAN

WLAN

Leica DISTO™ D810 touch készlet
Cikkszám: 806648

több, mint 5.000-ig**** több, mint 4.000-ig**** több, mint 4.000-ig***
több, mint 10 óra**

több, mint 8 óra**

több, mint 8 óra**

több, mint 8 óra

pin

1/4"

1/4"

1/4"

5/8"

típus: AA 2 × 1.5 V

Li-Ion újratölthető

Li-Ion újratölthető

Li-Ion újratölthető

4h

4h

7h

IP 65

IP 54

IP 54

IP 54

143 × 58 × 29 mm

164 × 61 × 31 mm

164 × 61 × 32 mm

Ø 187 × 215.5 mm

198 g

238 g

290 g

2.8 kg

Leica DISTO™ D510 készlet
Cikkszám: 823199

*) A Leica DST 360 készülékkel való használat esetén
**) csökkentve Bluetooth®, WLAN vagy Leica DST 360 eszközökkel való használat esetén
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Műszaki adatok
Műszaki adatok
Cikkszám:

L2
848435

864413

L2G

L2P5

L2P5G

L4P1

P5

ML90

ML180

864420

864431

864435

834838

864427

784437

784438

30 m

20 m

20 m

100 m

100 m

Tartomány*

25 m

35 m

25 m

35 m

15 m

Hatótávolság
lézeres
vevőkészülékkel*

80 m

80 m

80 m

80 m

80 m

Vízszintezés
pontosság

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.07 mm/m

± 0.07 mm/m

Önbeállítás
tartomány

± 4°

± 4°

± 4°

± 4°

± 3°

± 4°

± 5°

± 5°

4

4

1

5

1

1

3

4

Intelligens
célkeresés

Lézerpontok
száma
Lézervonalak
száma

2

2

2

2

4

függőleges, vízszintes

függőleges,
vízszintes

függőleges,
vízszintes, fel, le,
jobbra, balra

függőleges,
vízszintes, fel, le,
jobbra, balra

3 függőleges,
1 vízszintes,
függőpont

fel, le, előre,
jobbra, balra

függőleges előre +
jobbra, vízszintes,
függőpont

függőleges előre +
jobbra + balra,
vízszintes,
függőpont

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.1 mm/m

± 0.1 mm/m

Sugárirány

Pont pontossága
Vízszintes vonal
pontosság

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.07 mm/m

± 0.07 mm/m

Függőleges
vonal pontosság

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.3 mm/m

± 0.2 mm/m

± 0.07 mm/m

± 0.07 mm/m

635 nm/osztály: 2

Lézer típus
Akkumulátor
típusa

Működési idő
**
Védelmi osztály
Méretek
Súly akkumu
látorokkal
Állvány menet
Szállítási
terjedelem

525 nm/osztály: 2

635 nm/osztály: 2

525 nm/osztály: 2

635 nm/osztály: 2

635 nm/osztály: 2

635 nm/osztály: 2

635 nm/osztály: 2

AA 3 x
1.5V

Li-Ion
újratölthető
(vagy AA 3
× 1,5V)

Li-Ion
újratölthető (vagy
AA 3 × 1,5V)

Li-Ion
újratölthető (vagy
AA 3 × 1,5V)

Li-Ion
újratölthető (vagy
AA 3 × 1,5V)

Li-Ion
újratölthető (vagy
AA 3 × 1,5V)

AA 3 x 1.5V

NiMH
újratölthető
(vagy D 2 × 1,5V)

NiMH
újratölthető
(vagy D 2 × 1,5V)

max. 13 óra
(AA)

max. 44 óra
(Li–Ion)

max. 28 óra
(Li–Ion)

max. 44 óra
(Li–Ion)

max. 28 óra
(Li–Ion)

max. 24 óra
(Li–Ion)

max. 37 óra
(AA)

mmax. 15 óra
(NiMH)

max. 12 óra
(NiMH)

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

110 × 60 ×
100 mm

110 × 60 ×
100 mm

110 × 60 ×
100 mm

110 × 60 ×
100 mm

110 × 60 ×
100 mm

147 × 147 ×
181 mm

110 × 60 ×
100 mm

250 × 159 ×
230 mm

250 × 159 ×
230 mm

500 g

530 g

530 g

530 g

530 g

1173 g

495 g

2200 g

2200 g

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

5/8" + 1/4"

1/4"

5/8"

5/8"

L2, TWIST
250,
Alkáli
elemtartó
tálca,
akkumulá
torok,
céllemez,
puha tok

L2, TWIST
250, Li-Ion
akkumulá
tor csomag,
töltő, alkáli
elemtartó
tálca,
céllemez,
kemény tok

L2G, TWIST 250,
UAL 130, Li-Ion
akkumulátor
csomag, töltő,
alkáli elemtartó
tálca, céllemez,
kemény tok

L2P5, TWIST 360,
Li-Ion
akkumulátor
csomag, töltő,
alkáli elemtartó
tálca, céllemez,
kemény tok

L2P5G,
TWIST 360,
UAL 130,
Li-Ion
akkumulátor
csomag, töltő,
alkáli elemtartó
tálca, céllemez,
kemény tok

L4P1, Li–Ion
Li-Ion
akkumulátor
csomag, töltő,
alkáli elemtartó
tálca, céllemez,
kemény tok

P5, TWIST 360,
Alkáli elemtartó
tálca, akkumulátorok, céllemez,
kemény tok

ML90, NiMH
NiMH
akkumulátor
csomag, töltő,
alkáli elemtartó
tálca, lézer
szemüveg, céllemez, kemény tok

ML180, XCR
Catch, NiMH
akkumulátor,
töltő, alkáli
elemtartó tálca,
lézer szemüveg,
céllemez,

Műszaki adatok - vevőkészülék

RVL 80

Cikkszám:

838757

866090

vörös lézervonalak tájolása

vörös és zöld lézervonalak tájolása

Funkció
Hatótávolság*

5–80 m

2–80 m

Pontosság

± 1mm

± 1 mm, ± 3 mm

Pontossági csatornák
Érzékelő ablak
Detektálható spektrum
Automatikus lezárás

1

2

20 mm

85 mm

635 nm ± 5 nm vörös

635 nm ± 5 nm vörös, 525 nm ± 5 nm zöld

10 perc

30 perc

Digitális kijelző

2

Megvilágított kijelző

elöl és hátul

Rögzítő mágnesek
Hangjelzés
Akkumulátor típusa/élettartama
Védelmi osztály
Méretek
Súly akkumulátorokkal együtt
Szállítási terjedelem

Minden készülékhez
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RGR 200

igen
100 dB, 80 dB, 0 db kapcsolható

100 dB, 80 dB, 0 db kapcsolható

PP3 1 × 9V/15h

AA 2 × 1.5 V/40h

IP 54

IP 65

140 × 68 × 25 mm

158 × 73 × 26 mm

165 g

250 g

RVL 80,
vevőkonzol, akkumulátorok, puha tok

RGR 200,
erős vevőkonzol, akkumulátorok,

az IEC 60825-1 szabvány szerint

*) a fényviszonyoktól függően
**) a lézer üzemmódtól függően

CIA

Hosszabbítsa meg a termék garanciáját





N
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GAR

A

A Leica Geosystems termékek és a Li-Ion akkumulátorok
megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek is.
Regisztrálja termékét a vásárlást követő 8 héten belül a www.
disto.com weboldalon, és vegye igénybe 3 éves garanciánkat,
illetve 2 éves garanciánkat a Li-Ion akkumulátorokra.
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www.disto.com
Viszonteladó pecsétje

868516a_en

Minden illusztráció, leírás és műszaki specifikáció előzetes
értesítés nélkül módosítható.

