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Leica 3D DISTO 
laserový dálkoměr a sklonoměr pro měření v 3D 
s výstupem do CADu 
 

Potřebujete zaměřit velkou místnost, která nemá žádné pravé úhly 

a má naopak šikmé stěny, spoustu detailů a nepřístupná místa? To 

vše řeší Leica 3D DISTO. Změří všechno, co potřebujete. A to, i 

když nemáte po ruce mobilní plošinu, stativ ani žebřík. 3D DISTO 

stačí jednoduše postavit na stůl nebo na podlahu a nemusíte ho 

urovnávat. Navíc zabudovaná kamera pořídí fotografie měření. 

Dálkoměr ovládáte bezdrátově pomocí sotwaru nainstalovaného v 

notebooku nebo tabletu a také dálkového ovladače. 
 

 měření v 3D 

 snadné ovládání s nápovědou 

 měření z jednoho místa - jakýkoliv viditelný bod lze změřit zacílením 
červeného laserového paprsku - není nutné se přemisťovat 

 měření těžko přístupných bodů (střecha, strop... ) 

 zjištění skutečného stavu, plochy, objemu, sklonu, převýšení, klesání a 
úhlu pro stropy, podlahy a střechy 

 urovnávání bodů, provažování, přenos bodů ze stěnu na stěnu, vytváření roviny - nepotřebujete 
vodováhu ani pásmo 

 zobrazování náčrtu měření na displeji v reálném čase 

 na fotografickém displeji se ukazují polohově přesné umístění měřených bodů 

 utomatické skenování profilu 

 kalkulačka  

 stisknutím jednoho tlačítka informace zaregistrujete ve standardních 
formátech - tabulky, fotky, DXF nebo DWG soubory, textové soubory 

 malý dálkový ovladač pro měření  

Technické parametry: 

 měření úhlů: rozsah 360º horizontálně, 350º vertikálně, přesnost 5" (1,2 
mm na 50 m) 
měření délek: dosah 0,5 - 50 metrů 

 přesnost měření 3D: 1 mm na 10 metrů, 2 mm na 30 m, 4 mm na 50 m 
 zvětšení digitálního hledáčku: 8x 
 displej: 4,8"TFT LCD, rozlišení 800x480 pixelů, 16 mil. barev 
 přenos dat: USB, WiFi (bezdrátové ovládání s dosahem až 50 metrů) 
 formát dat: import: DXF, export: DXF, DWG TXT, CSV, JPG 
 provozní doba: DISTO 3D 8 hodin 
 rozměry: DISTO 3D - 2,8 kg 

 
 

http://www.gefos-leica.cz/public/img/produkty_leica/disto/3d_disto/leica_3d_disto_hall.jpg
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Leica 3D DISTO 
Nezáleží na nepravidelném tvaru místnosti. 

Snadno změříte a uložíte délky, plochy, sklony a 
úhly, a to i tehdy, když jsou měřené body 

nepřístupné. Nemůže se vám stát, že chybně 
zapíšete své měření nebo některou délku 

zapomenete změřit. 

 

Skenování místnosti 
Můžete pracovat v automatickém nebo ručním 

režimu - z jednoho místa zaměříte celou 
místnost: zdi, okna, potrubí, schody a další 
detaily. Automaticky získáte náčrt celého 

prostoru, který můžete vyexportovat a bez 
nutnosti dalších úprav vytisknout. 

 

Promítání bodů (Projektování) 
Přesně na bod. Leica 3D DISTO promítne váš 
projekt na libovolný povrch. Vytvoříte vlastní 
rastr bodů na stropě, na zdi nebo na podlaze. 

Poté s dálkovým ovladačem promítáte svůj 
projekt laserovým paprskem - bod po bodě.  

 

Nástroje 
Rychlé pomůcky pro usnadnění práce: 

"olovnice" promítne svislé body bez toho, 
abyste museli být přímo na provažovaném 
bodě; vytvoříte rovinu pomocí referenčních 

bodů; přesně přenesete ofsety nebo body ze 
stěny na jinou stěnu; změříte nepřístupnou 

výšku. 

 

Sada obsahuje: 
Leica 3D DISTO,  dálkové ovládání RM100, USB flash stick, samolepící 
cílové značky, pravítko (pro ofsety), cílový terč pro měření hran a 
skrytých bodů, nabíječka, USB kabel, síťový kabel, CD 

 


