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Leica DISTO™
Tulevaisuuden uranuurtaja 
perinteellä

Yli 20 vuotta on kulunut siitä, kun Leica Geosystems  

toi ensimmäisen kädessä pidettävän laseretäisyysmit-

tarin markkinoille ja on mullistanut mittausteknologia-

markkinat. Siitä lähtien olemme asettaneet standardit 

tuottavuudelle yksinkertaisiin ja monimutkaisiin mit-

taussovelluksiin. Erittäin motivoituneet kehitysasiantun-

tijamme käyttävät vahvaa innovatiivista henkeään 

uusien ideoiden toteuttamiseen. Tuloksena olevat 

tuotteet tekevät vaikutuksen tarkkuudellaan, luotetta-

vuudellaan ja kestävyydellään. Tästä syystä teollisuuden 

ammattilaiset luottavat Leica Geosystemsiin.

Täyttää tiukimmatkin vaatimukset

Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttäminen on Leica 

Geosystemsille ensisijaisen tärkeää. Lupaamme, että laatu 

on erinomainen. Pidämme tämän lupauksen palkkaamalla 

hyvin kokeneita ja ammattitaitoisia henkilöitä ja työskentele-

mällä parhaiden kumppaneiden kanssa. Käytämme valmis-

tusprosessissa vain kansainvälisesti tiukimpien standardien 

vaatimia materiaaleja. Jatkuva testaus tuotannon aikana var-

mistaa jatkuvasti korkean laatutason.

Maailmanlaajuinen edustus

Leica Geosystemsillä on maailmanlaajuinen vähittäismyynti-

verkosto sekä lukuisia tytäryhtiöitä Euroopassa, Aasiassa ja 

Amerikassa. Olemme aina käytettävissäsi – aivan lähelläsi.

Tiivis yhteistyö ammattikäyttäjien 
kanssa.

Jatkuva testaaminen takaa 
johdonmukaisesti korkean laadun.

Tuotteet, jotka tekevät vaikutuk-
sen tarkkuudella, luotettavuudella 
ja kestävyydellä.

Erittäin motivoituneet kehitysasi-
antuntijat toteuttavat uusia 
ideoita.



UUTTAUUTTA

Leica DISTO™
Mikä laite on minulle oikea?

Toiminta D1 D110 D2 X310 D410 D510 D810
touch

S910 

Etäisyyden mittaus
enintään 

40 m
enintään 

60 m
enintään  

100 m
enintään  

120 m
enintään  

150 m
enintään  

200 m
enintään  

250 m
enintään  

300 m

Minimi- / maksimimittaukset • • • • • •
Pinta-ala- / tilavuusmittaukset

Pinta-ala-
mittaukset • • • • • •

Kolmio- / huoneen  
kulma -toiminto • • • •
Maalari-toiminto • • • • • •
Puolisuunnikas-toiminto • • •
Pythagoras-toiminnot • • • • • •
Kaltevuusmittaus 360° 360° 360° 360°

Smart Horizontal Mode • • • • •
Kaltevan kohteen mittaus • • •
Korkeuden seuranta • • • •
Korkeusprofiilin mittaukset • • •
Paalutus-toiminto a/a a/b a/b a/b a/b a/b

Vähennyslasku / yhteenlasku • • • • • •
Etsin 4x zoomauksella • • • •
Kamera-toiminto • •
Mittaa kuvan kanssa • •
Ajastin • • • • • •
Mukautetut suosikit • • • •
Kosketusnäyttö • •
Kompassi • •
Pisteestä pisteeseen mittaukset •
Älykäs kulman mittaus •
Älykäs pinta-alamittaus •
DXF-tiedonkeruu •
WLAN-tiedonsiirto •

• • • • • •

min
max

a a

+

digital

sec



Mittaus Leica DISTO™ -laitteella
Yksinkertainen, nopea ja tarkka

min
max

Tarkka ja luotettava
Mittaa etäisyyksiä millimetrin tarkkuudella! 

Laserteknologia mahdollistaa sen.

Nopea ja tehokas
Mittaa etäisyyksiä ja kaltevuuksia napin painalluksella 

vain muutamassa sekunnissa! Tämä säästää aikaa ja 

rahaa.



a

a a

digital

Monipuolinen ja toiminnallinen
Täydellinen ratkaisu jokaiseen mittaustilanteeseen,  

lisää vaihtoehtoja sinulle.

Turvallinen ja moderni
Vältä vaarallisia mittaustilanteita töissä.  

Käytä ajan tasalla olevaa modernia teknologiaa.
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Moderni mittaaminen
Teknologiaa Leica Geosystemsiltä

Monitoimipäätekappale
Reunoista tai nurkista mittaus – uloskäännettävä pääte-

kappale varustaa sinut mihin tahansa mittaustilanteeseen. 

Integroitu anturi tunnistaa automaattisesti oikean mittaus-

tason. Täten vältetään kalliit mittausvirheet.

Jatkuva edelleenkehitys ja uudet teknologiat tarkoittavat, että Leica 
DISTO™:t tarjoavat kokonaisvaltaista toiminnallisuutta. Innovaatioiden 
suurella määrällä varustettuna ne ovat joustavia ja monikäyttöisiä 
laajalla alueella sovelluksia. Käytössä ollessaan Leica DISTO™:t loista-
vat korkeimmalla tarkkuudella ja luotettavuudella.

Etsin ja värinäyttö
Digitaalinen etsin sen 4x zoomauksella ja suurella värinäy-

töllä tekee tähtäämisen helpommaksi pitkillä etäisyyksillä. 

Korkean resoluution näyttö varmistaa kristallinkirkkaan ku-

van mahdollistaen täydellisen mittaamisen jopa kirkkaassa 

auringonvalossa.

Työmaalle sopiva, erittäin vankkatekoinen
Kaikki laitteet ovat vähintään luokan 54 pöly- ja roiskevesi-

suojattuja, mikä tekee niistä hyvin varustettuja jokapäiväis-

ten työmaatehtävien suorittamiseen. Leica DISTO™ X310:n, 

D410:n ja D510:n luokituksena on IP 65, jolloin ne soveltu-

vat vaativiin työmaaolosuhteisiin täydellisesti.

Smart Horizontal Mode
Etäisyys- ja kallistusmittausyhdistelmän ansiosta voit mää-

rittää nopeasti vaakaetäisyyden täsmällisesti – esteiden 

ohikin.
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Integroitu kallistusanturi
Etäisyysmittarin ja kallistusanturin yhdistelmä mahdollistaa 

käyttäjälle epäsuorien etäisyyksien ja korkeuksien mittaus-

ten tekemisen paljon tarkemmin kuin tavanomaisilla mit-

tausmenetelmillä.

Tiedonsiirto
Sisäänrakennettu Bluetooth® -teknologia mahdollistaa mit-

taustulosten siirron kannettavaan tietokoneeseen langat-

tomasti ilman kirjoitusvirheitä. Leica DISTO™ S910:llä tie-

donsiirto on mahdollista myös WLAN-yhteyden välityksellä. 

Mittaus kuvan kanssa
Mittojen määrittäminen kuvassa on vallankumouksellista. 

Vain etäisyys kohteeseen on mitattava. Sen jälkeen haluttu 

mitta voidaan merkitä käyttämällä näytössä olevia nuolia ja 

mitattu arvo arvo ilmestyy.

Kamera-toiminto
Kuvat tallenteista tai näytöistä voidaan ottaa sisäänraken-

netulla kameralla ja ladata ne tietokoneeseen USB-liitännän 

välityksellä mittaustulosten dokumentoimiseksi täydelli-

sesti.

P2P Technology
Tätä innovatiivista teknologiaa käyttäen on mahdollista mi-

tata minkä tahansa kahden pisteen välinen etäisyys yhdes-

tä sijaintipaikasta nopeasti ja helposti. Tämän aikaansaa-

miseksi Leica DISTO™ S910:n älykkäässä Smart Base 

-jalustaosassa on uudentyyppisiä antureita, joilla saadaan 

kulmatiedot selville.

Tiedonkeruu DXF-tiedostoihin
Keräämällä todelliset pistetiedot DXF-tiedostoihin kohteen 

tarkemitat voidaan käsitellä lisäksi CAD-muodossa. Leica 

DISTO™:on automaattisesti tallennetut kuvat antavat 

käyttäjille mahdollisuuden määrittää tehtävä ja tarkistaa 

tulokset mittausten ottamisen jälkeen.
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UUTTAUUTTA

DISTO™ D1
Ammattimaisia lasermittauksia kaikille

 � Nopeasti ja turvallisesti 
Mittaa etäisyyksiä ilman toisen 

henkilön apua napin painalluksella 

ja sekuntinopeudella. 

Vältä työonnettomuuksia vaikeilla 

ja vaarallisilla mittaustapahtumilla 

esim. korkeuden mittauksessa. 

 � Tarkkuutta napin painalluksella 
Tarkan laserteknologian ansiosta 

Leica DISTO™ D1 -aloitusmalli 

toimittaa aina luotettavia mittaus-

tuloksia. Käyttäminen on erittäin 

yksinkertaista ja intuitiivista. 

Luota alkuperäiseen. 

 � Lisää toiminnallisuutta 
Leica DISTO™ D1 voidaan helposti 

ja nopeasti kytkeä Leica DISTO™ 

luonnos aplikaatioon. 

Mittaustulosten dokumentoiminen 

ja siirto eteenpäin tulee sillä 

lastenleikiksi.

40m
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Leica DISTO™ 
Oikea laite jokaiseen työhön

DISTO™ D2
Kompakti laite – suuri toimintasäde

DISTO™ D110
Kooltaan pieni – mahdollisuuksiltaan 

suuri

 � Pitkät etäisyydet 
Innovatiivisen X-Range Power 

Technologyn ansiosta tämä  

pieni laite voi mitata suuria,  

jopa 100 metrin etäisyyksiä.  

Tämä teknologia takaa myös 

parhaan mittaussuorituskyvyn,  

eli nopeat ja luotettavat  

mittaukset. 

 � Hyödyllisiä toimintoja 
Sellaiset toiminnot kuin yhteen- ja 

vähennyslaskut sekä pinta-ala- ja 

tilavuuslaskut tekevät mittauksis-

ta lasten leikkiä. Laite tallentaa 

viimeiset 10 mittaustulosta. 

 � Virheetön tiedonsiirto 
Sisällytetyn Bluetooth® Smart –

teknologian avulla voit siirtää 

mittauksesi suoraan  älypuheli-

meesi tai tablet-tietokoneeseesi  

ja välttää kalliita kirjoitusvirheitä. 

Voit edelleen suoratoistaa työpro-

sessisi käyttämällä kätevää ja 

ilmaista Leica-sovellusta DISTO™ 

Sketch.

 � Kestävä 

Tarkkuusmittausmoduuli on 

suojattu täyskumilla. Leica 

DISTO™ X310 on tästä syystä 

erityisen kestävä. Läpäisee 

pudotustestit 2 m:n korkeuteen 

saakka. 

 � Suojausluokka IP 65  

Runko ja näppäimistö on tiivistet-

ty erityisesti vesisuihkuilta ja 

pölyltä. Juoksevan veden alla 

puhdistus ei ole ongelma.

 � Kallistusanturi 360° 
Etäisyyden ja kaltevuusmittausten 

yhdistelmän ansiosta voit määrit-

tää vaakaetäisyydet täysin 

tarkasti ja yksinkertaisesti – jopa 

esteiden yli. Kallistusanturin avulla 

voit määrittää myös epäsuorat 

korkeudet.

DISTO™ X310
Kestävä monitoiminnallisuus

 � Pieni ja kätevä 
Ergonomisen muotonsa ansiosta 

Leica DISTO™ 110 pysyy täydelli-

sesti kädessä ja sitä saa vaivatto-

masti käytettyä. Selväpiirteiset 

näppäimet varmistavat sen, että 

toiminta on nopeaa ja vaistonva-

raista.

 � Bluetooth® Smart 
Uusin Leica App DISTO™ sketch 

-sovellus on ihanteellisena 

yhteytenä Leica DISTO™ D110:n ja 

älypuhelimen tai tablettitietoko-

neen välillä. Sen avulla voit 

valmistaa kaavioita ja piirustuksia 

sekä mitoittaa ne tarkasti.

 � Aina käden ulottuvilla 
Irrotettava taskuklipsi on kätevä 

varuste, jolla Leica DISTO™ D110  

on helppo kiinnittää. Kiinnitä laite 

housuihisi, paitaasi tai takkiisi, 

jolloin se on aina käden ulottuvilla.

100m min
max

a a +

auto

sec

10
IP 54

120m min
max

a

a b +
sec auto 20

IP 65

60m
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Värinäyttö ja digitaalinen etsin 4x zoomauksella
Tarkka kohdistaminen ja mittaaminen  
aurinkoisissakin olosuhteissa

Etsin antaa käyttäjälle mah-
dollisuuden tähdätä etäisiin 
kohteisiin nopeasti ja helposti 
kirkkaassa auringonpaistees-
sa. Vaikka laserpistettä ei voi 
nähdä paljaalla silmällä, kohde 
näkyy selvästi suurella väri-
näytöllä. Korkean resoluution 
näyttöruutu takaa kristallin-
kirkkaan kuvan. Etäisyyden 
mittaukset ovat absoluuttisen 
tarkkoja pitkillä etäisyyksillä.



200m min
max

a b

a b

+
digital

sec

a

30

20

Leica DISTO™ D410 ja D510 
Tarkka tähtääminen etsimellä

IP 65

IP 65

1
4
7

2
5
8

3
0 .

6
9

DISTO™ D410
Mutkaton toiminta ulkoilmassa

DISTO™ D510
Toiminta ulkoilmassa ja sovellus

150m min
max

+

digital sec

auto

auto

Etsin
4x zoomauksella

Etsin
4x zoomauksella

 � Moderni käyttöliittymä 
Kaikki toiminnot voidaan helposti nähdä toiminnot- 

näytöllä ja valita yksinkertaisesti. Suosikkitoimintosi 

voidaan kiinnittää valintanäppäinten pariin nopea hakua 

varten yhdellä painikkeen painalluksella. Integroitu, 

helppotajuinen ohjetoiminto ei jätä sinua pulaan 

työmaalla.

 � Suojausluokka IP 65  

Runko ja näppäimistö on tiivistetty erityisesti vesisuih-

kuilta ja pölyltä. Juoksevan veden alla puhdistus ei ole 

ongelma. Näin ollen Leica DISTO™ D410 antaa aina 

luotettavia mittauksia satoi tai paistoi.

 � Smart Horizontal Mode 
Vaikka olisi esteitä, sellaisia kuin seiniä, pensaita tai 

ihmisiä seisomassa kohteen suunnassa, Leica DISTO™ 

D410 tuottaa nopeasti tarkan tuloksen “Smart Horizon-

tal Mode” -toiminnon ansiosta. Yksi mittaus riittää 

siihen, että vaadittu vaakatason etäisyys tulee näyttö-

ruutuun.

 � Bluetooth® Smart 
Blootooth® Smart -teknologia mahdollistaa tiedon 

siirtämisen älypuhelimille ja tableteille. Lisäksi älykäs 

ilmainen sovellus Leica DISTO™ sketch, siinä on myös 

muiden sovellusten lisänä mahdollistamaan tehokkaan 

työskentelyn ja kirjoitusvirheiden välttämisen mittaus-

tuloksia tallennettaessa.

 � Kallistusanturi 360° 
Voit nopeasti ja helposti määrittää kallistukset kallistus-

anturia käyttäen. Kallistusanturi mahdollistaa myös 

täysin vaakatasossa tai esteiden ohi mittaamisen. 

Tulokset ovat taatusti luotettavia.

 � Älykäs mittaus 
Kallistusanturin ja etsimen yhdistelmällä avautuu 

hämmästyttäviä keinoja epäsuorien mittausten tekemi-

seksi. Mittauksia voidaan tehdä myös kohteista, joissa 

ei ole sopivaa heijastavaa tähtäyspistettä, esim. silloin, 

kun määritetään puun korkeutta tai mitattaessa 

heijastavan lasisen julkisivun korkeutta. Tämä ei olisi 

mahdollista tavanomaisella laseretäisyysmittarilla.
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Maailman ensimmäinen
Mittaaminen kuvista optisen zoomin kanssa
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Leica DISTO™ D810 touch
Älykäs ratkaisu mittaamiseen  
ja dokumentointiin

Kaltevien kohteiden mittaaminen

Tarkka tähtääminen etsimellä

Etsin
4x zoomauksella

a b +
digital auto

min
max

sec

a

30

IP 54
USB Li-Ion1

4
7

2
5
8

3
0 .

6
9

250m

 � Yksinkertaisesti kosketa sitä 

Suuri kosketusnäyttö nopeaan ja intuitiiviseen käyt-

töön. Käyttämällä yleisiä liikkeitä kuten sipaisu ja 

zoomaus kahdella sormella, kaikki toiminnot ovat 

yksinkertaisesti ja helposti saavutettavissa. Mittauksia 

voidaan ottaa myös kosketusnäyttöä käyttämällä.  

Tämä välttää Leica DISTO™ D810 touchin vahingossa 

tapahtuvan liikkumisen mittauksen aikana.

 

 � Mittaus kuvan kanssa 

Ei milloinkaan ole ollut helpompaa määrittää kohteen 

leveys, korkeus, pinta-ala tai jopa halkaisija. Yksi mittaus 

oikeissa kulmissa kohteeseen on kaikki, minkä se 

tarvitsee. Sen jälkeen haluttu mitta merkitään käyttä-

mällä kuvassa olevia kahta nuolta ja mittauksen arvo 

ilmestyy näyttöön. Etsimessä olevien zoomausasteiden 

lisäksi yleisnäkymäkamera on käytettävissä suurille 

kohteille. 

 � Dokumentointi kuvia käyttämällä 

Leica DISTO™ D810 touch'issa olevaa Kamera-toimintoa 

voidaan käyttää luomaan kuvia tai kuvakaappauksia 

tallennustarkoituksiin, jotka sitten voidaan ladata 

tietokoneeseen USB-liitännän kautta. Täten mitatuista 

kohdepisteistä olevia tietoja ei tarvitse menettää.

 � Suuri tarkkuus 

Leica DISTO™ D810 touch tarjoaa joukon epäsuoria 

mittaustoimintoja. Erityisesti kehitetystä kallistusantu-

rista johtuen tulokset ovat erittäin tarkkoja. Entistä 

tarkempia tuloksia voidaan saavuttaa käyttämällä  

Leica FTA360 kolmijalka-adapteria tarkkuusajolla,  

koska tämä adapteri mahdollistaa tarkan tähtäyksen.

 � Joustava tiedonsiirto 

Näppäimistötilassa voit linkittää Leica DISTO™ D810 

touch -laitteesi tietokoneeseesi ja lähettää mitattuja 

arvoja näppäimistösyötön muodossa mihin tahansa 

ohjelmaan. Tämä tarjoaa korkean asteen joustavuutta.
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Maailman ensimmäinen
Mittaa mitä vain ja mistä vain  
P2P-teknologian avulla
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Pisteen koordinaattien reaaliaikainen siirto

Pisteiden ja pinta-alojen mittaus

Leica DISTO™ S910
Mittaustietojen mittaaminen  
ja suunnitelmien tekeminen

300m min
max

+
digital sec

360°
±0.1°

a b

WLAN

Etsin
4x zoomauksella

 � Mittaaminen pisteestä pisteeseen 
Varustettuna P2P Technologyn avulla Leica DISTO™ S910 

mullistaa mittaamisen kädessä pidettävillä laseretäisyys-

mittareilla. Sisäänrakennettu Smart Base -jalustaosa 

mahdollistaa kahden pisteen välisten etäisyyksien  

(esim. leveyksien) mittaamisen yhdestä sijaintipaikasta. 

Smart Base -jalustaosan ja sisäänrakennetun kallistus-

anturin yhdistelmällä avautuu täysin uusia mahdollisuuk-

sia, mikä tekee Leica DISTO™ S910:stä markkinoiden 

monipuolisimman laseretäisyysmittarin. 

 � Mittaustietojen kerääminen CAD-muotoon 
Ensimmäisenä maailmassa! Leica DISTO™ S910  

pystyy tallentamaan kaikki mitatut tiedot DXF-tiedos-

toon pohjapiirrokseksi, seinäluonnokseksi tai jopa  

3D-dataksi, jotka voidaan ladata myöhemmin toimis-

tossa PC:lle USB-liitännän välityksellä. Täydellisen ja 

luotettavan dokumentaation saamiseksi Leica DISTO™ 

S910 tallentaa myös kaikki kuvat, jotka osoittavat ne 

paikat, joihin mittasit. Tämä yksinkertaistaa tarkempien 

piirustusten luomistehtävää tai sujuvoittaa laatutarkas-

tuksia. 

 � Pistetietojen reaaliaikainen siirto 
Mittaustiedot voidaan siirtää suoraan työpaikalta 

WLAN-liitännän kautta kannettavaan tietokoneeseen 

käsiteltäväksi edelleen haluamassasi ohjelmassa. 

Yhteyden luominen on äärimmäisen helppoa – verratta-

vissa suositun paikan etsintään. Voit siirtää niin monta 

mittauspistettä kuin haluat – kuvien kanssa tai ilman 

niitä – ja luoda tai tarkastaa dokumentaation reaaliajas-

sa. Pistokekytkennällä toimiva Leica DISTO™:n vapaa 

tiedonsiirto-ohjelma tukee myös tulosten siirtoa 

AutoCAD®-muotoon ja BricsCAD®-muotoon. 

 � 300 m:n toimintasäde X-Range Power Technologyllä 
Laitteessa olevan innovatiivisen X-Range Power Techno-

logyn myötä Leica DISTO™ S910 edustaa tulevaisuuden 

mittausteknologiaa. Se saavuttaa jopa 300 m toiminta-

säteen ja takaa parhaan mittaussuorituksen, ts. nopeat 

ja luotettavat mittaukset jopa heikosti heijastaviin 

kohteisiin tai kirkkaassa auringonvalossa. Toimintasäde 

ja tarkkuus on testattu ISO 16331-1 mukaisesti. Siten 

Leica DISTO™ S910 pitää lupauksensa.

DXF TIEDONKERUU
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Leica DISTO™ sketch

Ohjelmisto ja  
sovellukset  
yhdellä  
silmäyksellä

Windows 7

www.disto.com

Windows 8.1:stä

www.disto.com

iOS  
(laitteet, joissa on 
Bluetooth 4.0)

Android 4.3:sta 
(laitteet, joissa on 
Bluetooth 4.0)

Leica DISTO™ D1
Leica DISTO™ D110
Leica DISTO™ D2 uutta
Leica DISTO™ D510
Leica DISTO™ D810 touch
Leica DISTO™ S910
Bluetooth® 4.0

— Leica DISTO™ transfer* Leica DISTO™ sketch Leica DISTO™ transfer BLE

Leica DISTO™ sketch

Leica DISTO™ S910
WLAN

Leica DISTO™ transfer* Leica DISTO™ transfer*

* sis. plugin-ohjelman AutoCAD:ia ja BricsCAD:ia varten.

Muita mittausalan kiinnostavia sovelluksia löytyy asianomaisesta sovelluskaupasta.

Leica DISTO™ sketch -sovellus
Ota toimistosi rakennustyömaalle

Älykäs sovellus "Leica DISTO™ sketch" voidaan linkittää ihanteellisesti 
Leica DISTO™ Bluetooth® Smart:in kautta älypuhelimen ja tablettitietoko-
neen kanssa. Se mahdollistaa luonnosten ja kuvien luomisen ja tarkan 
mitoituksen. Tiedostot voidaan sen jälkeen lähettää suoraan toimistolle.  
Tämä yksinkertaistaa ja nopeuttaa työn edistymistä.

 � Luo mittakaavapiirustus 
Piirrä luonnos yksinkertaisesti käyttämällä sormeasi 

älypuhelimesi tai tablettisi kosketusnäytöllä. Käsivarai-

set viivasi suoristetaan automaattisesti. Mittaustesi 

tulokset voidaan yhtä helposti kiinnittää asianmukaisiin 

linjoihin. ”Automaattiskaalaus”-toiminto säätää linjapi-

tuudet automaattisesti luomaan mittakaavapiirustuk-

sen. Pohjapiirroksia täydennetään lisäksi pinta-aloilla ja 

ympärysmitoilla.

 � Mitoita kohteita kuvissa 

Jos otat valokuvan älypuhelimellasi tai tabletillasi,  

voit siirtää mitat Leica DISTOTM:stä Bluetooth Smartia 

käyttäen ja lisätä sopivat etäisyydet kuvaan. Tämä 

mahdollistaa kaikkien mittaustulosten dokumentoimi-

sen ja sen jälkeen niiden oikean kiinnittämisen toimis-

tossa.

 � Yksityiskohtaistettujen luonnosten integroiminen 

Luo ja mitoita luonnos tai kuva ja lisää se olemassa 

olevaan luonnokseen, esim. suunnitelmanäkymään.  

Mitä tahansa luonnosta voidaan laajentaa yksityiskoh-

taistetuilla tiedoilla. Tämä tarjoaa täysin uuden keinon 

tiedon tallentamiseen dokumentaatiossa.

 � Rekennuspiirustusten tarkastaminen 

Vertaa PDF-piirustusta, jonka olet avannut älypuheli-

messasi tai tabletissasi, todellisuuteen ja lisää kaikki 

otetut mittaukset, huomautukset, luonnokset tai kuvat. 

Tämä mahdollistaa sinulle saada tietoja yhdessä 

yksittäisen dokumentin kanssa.
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Leica DISTO™ -paketit
Kompaktit paketit ammattimaiseen 
mittaukseen

Leica DISTO™ S910 -paketti
Tämä paketti on täysin ammattimainen 

helpon tähtäyksen, tarkkojen piste-

mittausten ja piirroksien luonnin jär-

jestelmä. Se sisältää Leica DISTO™ 

S910:n, Leica FTA360-S -kolmijalka- 

adapterin ja Leica TRI 70 -kolmijalan. 

Laite ja lisävarusteet toimitetaan hie-

nossa, vankassa kuljetuslaukussa.

Tämä paketti on täysin ammattimai-

nen helpon tähtäyksen, tarkkojen 

mittausten ja piirroksilla varustettu-

jen tulosten dokumentoinnin järjes-

telmä. Se sisältää Leica DISTO™ D810 

touchin, Leica FTA360 -kolmijal-

ka-adapterin ja Leica TRI 70 -kolmija-

lan. Kaikki toimitetaan hienossa ja 

vankassa kuljetuslaukussa.

Tässä paketissa yhdistyvät ulkoil-

massa tehtävät, jopa kirkkaassa 

auringonvalossa tapahtuvat helpot 

tähtäykset ja tarkat mittaukset 

täydellisesti. Leica DISTO™ D510:n, 

Leica FTA360 -kolmijalka-adapterin 

ja Leica TRI 70 -kolmijalan selkeä 

järjestys vankassa laukussa tarkoit-

taa, että kaikki on aina turvallisesti 

käden ulottuvilla.

Tämä paketti sisältää kaiken, mitä 

tarvitset tarkkaan ja luotettavaan 

mittaukseen ja keskiöintiin. Leica 

DISTO™ D210, Lino L2 -ristilinjalaser 

ja TRI 70 -kolmijalka ovat turvallises-

ti pakattuja sekä valmiina toimin-

taan hienossa ja vankassa laukussa.

Leica DISTO™ ja Lino-pakettiLeica DISTO™ D510 -pakettiLeica DISTO™ D810 touch -paketti
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min.

max.

m² m³

m²

m²m²

Minimi- / maksimimittaukset
Maksimimittaus on erittäin hyödyllinen esim. huoneen risti-

mittauksessa. Minimimittausta voidaan käyttää oikeista 

kulmista seinään mittaamiseen.

Pinta-ala- ja tilavuusmittaukset
Voit laskea nopeasti ja tarkasti vain kahdella tai kolmella 

mittauksella sisäkaton, lattian tai seinän pinta-alan tai huo-

neen tilavuuden. Ei tarvitse kirjoittaa ylös yksittäisiä arvoja! 

Tulos lasketaan automaattisesti ja esitetään näytöllä.

Kolmio- ja huoneen kulma -toiminto
Kolmiotoiminto auttaa sinua laskemaan nopeasti ja tehok-

kaasti monikulmaisen huoneen pinta-alan. Jaa huone kuvit-

teellisiin kolmioihin. Määritä vain kolmea mittausta käyttä-

mällä kunkin kolmion pinta-ala, jonka voit laskea yhteen 

kumulatiivisesti. Painikkeen painallus antaa sinulle yksityis-

kohtaisen näytön huoneen kulmasta, jotta voit esim. tar-

kastaa nopeasti, onko se oikea kulma.

Maalari-toiminto
Tällä toiminnolla voit määrittää esim. huoneen koko seinän 

pinta-alan ilman, että sinun täytyisi kirjoittaa ylös mitään 

välituloksia. Mittaa yksinkertaisesti seinien pituudet, joita 

voit laskea yhteen tai vähentää vaaditulla tavalla. Mittaa 

lopuksi huoneen korkeus, joka kerrotaan sen jälkeen auto-

maattisesti viimeksi lasketulla arvolla.

min
max

Mitkä tahansa mittaukset ovat mahdollisia 
Etäisyydet, pinta-alat ja tilavuudet

18



Kaltevuusmittaus
Kaltevuusanturit Leica DISTOTM:issa voivat mitata kalte-

vuuksia ± 45° saakka, tai myös saada 360°:n mittausalu-

een. Tämä tarkoittaa, että voit mitata kaltevuuksia myös 

pääsi yläpuolelta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi ihmisille, 

jotka haluavat määrittää kattojen kaltevuuksia.

Smart Horizontal Mode
Haluttu vaakaetäisyys määritellään kaltevuusmittausta 

käyttämällä, vaikka kohteeseen ei voisikaan tähdätä suo-

raan vaakasuorassa. Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, 

jos esim. seiniä, pensasaitoja tai ihmisiä on instrumentin ja 

kohteen välissä.

Korkeuden seuranta
Voit määrittää sellaisten rakennusten tai puiden korkeudet, 

joilla ei ole sopivia heijastuspisteitä, käyttämällä korkeuden 

seurannan toimintoa. Tähtää etsimellä mitattavan korkeu-

den alapisteeseen ja tee mittaus. Tähtää sen jälkeen koh-

teen yläpisteeseen. Näyttö näyttää tämän jälkeen korkeu-

den.

Kaltevan kohteen mittaus
Tällä toiminnolla voit esim. määrittää talon katon kaltevuu-

den jopa pitkän etäisyyden päästä. Tämän tekemiseksi teet 

kaksi etäisyyden mittausta, ja Leica DISTO™ määrittää  

kaltevuuden samanaikaisesti. Lisäksi annetaan yksityiskoh-

taisia lisätietoja, kuten mitattujen pisteiden etäisyydet ja 

kaltevuuskulma.

Tarkat epäsuorat mittaukset
Mittaaminen kaltevuusanturin kanssa
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d

h

5
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a b b

a a a

Puolisuunnikkaan mittaukset
Puolisuunnikas-toimintoa käyttämällä voit määrittää no-

peasti ja luotettavasti esim. kattojen kaltevuudet ja julkisi-

vujen pinta-alat. Tarvitset vain kaksi mittausta. Integroitu 

kallistusanturi määrittää samanaikaisesti kaltevuuden.

Korkeusprofiilin mittaukset
Tähtää laite tunnettuun referenssimerkintään ja mittaa sen 

jälkeen muiden pisteiden korkeuserot suhteessa tähän. Jos 

mitatut pisteet otetaan kaikki yhdessä suunnassa, maan 

profiili voidaan määrittää mitattujen vaakaetäisyyksien ja 

korkeuserojen perusteella.

Pythagoras-toiminnot
Kolmijalkaa käyttäen voit mitata etäisyyksiä epäsuorasti, 

vaakasuunnassa ja pystysuunnassa. Leica DISTO™ laskee 

tuloksen automaattisesti puolestasi kolmesta mittaukses-

ta. Toiminnot, kuten automaattiset minimi- ja maksimimit-

taukset, auttavat sinua mittaamaan oikean pisteen. 

Osittaiskorkeudet, esim. parvekkeiden tai ikkunoiden kor-

keudet, määritetään Pythagoras-toiminnolla.

Paalutus-toiminto
Yksi tai kaksi eri mittausta (a ja b) voidaan syöttää laittee-

seen, ja niitä voidaan sen jälkeen käyttää määritetyistä  

mitatuista pituuksista vähennyslaskuun. Näyttö näyttää 

aina senhetkisen paalutetun etäisyyden ja suuntanuolen. 

0,1 m:n etäisyydellä seuraavasta paalutetusta kohdasta 

kuuluu äänimerkki.

a a

a b

Yhä enemmän mittausmahdollisuuksia
Erityistoiminnot
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click

click

114.271m

USB

USB

Maailman ensimmäinen
Mittaa ja dokumentoi kuvien kanssa

Leveyksien, korkeuksien ja pinta-alojen mittaaminen
Mittaat oikeissa kulmissa kohteeseen. Kohde ilmestyy näyt-

töön ja sen jälkeen merkitset tarvittavan mitan nuolilla. Sen 

jälkeen näyttö esittää arvon. Tällä tavalla voit esimerkiksi 

mitata mainostaulun leveyden, korkeuden ja pinta-alan 

käyttämällä vain yhden etäisyyden mittausta.

Näyttökuvat
Tämä toiminto on erityisen sopiva tietojen tallentamiseen 

mittauksista. Voit tallentaa kaiken näyttöön ilmestyvän tie-

don, eli mittaustulokset ja etsimen näkymän, ja sen jälkeen 

siirtää sen USB-liitännän kautta tietokoneelle. Tämä var-

mistaa jokaisen mittauksen ja on aina selvästi tunnistetta-

vissa. 

Ota kuvia yleisnäkymäkameralla
Ota kuvia tallennustarkoituksiin ja lataa ne tietokoneeseesi 

USB-liitäntää käyttämällä. Integroitu yleisnäkymäkamera 

antaa sinulle enemmän kuvatietoa. Esimerkiksi hankalissa 

mittauksissa voit valokuvata ja tallentaa tähtäyspisteitä tai 

erityisominaisuuksia.

Halkaisijan mittaus
Mittaa laitteella kohteen keskikohtaan. Kohde ilmestyy 

näyttöön ja sen jälkeen voit merkita halkaisijan nuolilla. Sen 

jälkeen näyttö esittää tuloksen. Tämä toiminto on ihanteel-

linen esimerkiksi puun rungon halkaisijan määrittämiseen.
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1

2

.dxf

Maailman ensimmäinen
Mittaustietojen mittaaminen  
ja suunnitelmien tekeminen

Pisteestä pisteeseen mittaus
Taita Leica DISTO™ S910:n Smart Base -jalustaosa auki ja 

aseta laite vakaalle pinnalle. Mitattavien etäisyyden alku- ja 

päätepisteiden tähtäyksen ja mittauksen jälkeen vaaditta-

va tulos ilmestyy näyttöön. Jos laite on tasattu, se määrit-

tää korkeuseron, vaakaetäisyyden ja mitatun viivan kalte-

vuuden. Tätä toimintoa käyttäen pituuksien tai leveyksien 

mittaaminen esimerkiksi katolla on helppoa.

Älykäs pinta-alamittaus
Määritä vaakasuorien, pystysuorien ja jopa kaltevien aluei-

den pinta-ala ja kehä yhdestä pisteestä. Tämä tehdään 

asettamalla ulostaivutettu Smart Base -jalustaosa vakaalle 

pinnalle ja tähtäämällä mitattavan alueen kulmapisteisiin 

joko myötä- tai vastapäivään. Tätä menetelmää käyttäen 

voit helposti mitata monimutkaisia lattia-, seinä- ja katto-

pintoja tai kaltevapintaisia ulkokattoja.

Tiedonkeruu DXF-tiedostoihin
Sen jälkeen kun Leica DISTO™ S910 on tasautunut Smart 

Base -jalkaosa uloskääntyneenä, voit mitata pisteitä ja tal-

lentaa ne DXF-tiedostoon. Nämä tiedostot ovat sen jälkeen 

USB:n ladattavissa. 2D DXF -tiedostot muodostavat sen-

hetkiset pohjapiirustukset tai seinäkaaviot; 3D DXF -tiedos-

tot sisältävät mitatut pisteet 3D-muodossa myöhempää 

käsittelyä varten. Niin kauan kun etsin on kytkettynä päälle 

voit myös ladata mitattujen pisteiden kuvia.

Pistetietojen siirto
Käyttäessäsi WLAN-liitäntää ja Smart Base -jalustaosaa 

voit siirtää minkä määrän pisteitä tahansa reaaliajassa kan-

nettavaan tietokoneeseen. Pistokekytkentäohjelmalla toi-

miva Leica DISTO™ tukee myös tiedonsiirtoa AutoCAD® 

-muotoon ja BricsCAD®-muotoon. Tiedot voidaan myös siir-

tää kolmannen osapuolen ohjelmistoon. Näissä tapauksis-

sa voit käyttää suoraan haluamasi ohjelmiston toimintoja 

täysimittaisesti. Tämä toiminto on ihanteellinen olemassa 

olevien tietueiden tarkastukseen tai uusien piirustusten 

valmistamiseen olemassa olevista rakennuksista.
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Laaja-alaisen teknisen tietämyksen lisäksi asiakkai-
demme tarpeiden ja vaatimusten kokonaisvaltainen 
ajattelu on etusijalla Leica Geosystemsissä. Tiivis 
yhteistyö käytännön ammattilaisten kanssa johtaa 
käyttäjäystävällisiin tuotteisiin, jotka täyttävät 
asiakkaan odotukset täydellisesti.

Laitteemme ovat luotettavuudeltaan, tarkkuudel-
taan ja vankkuudeltaan korkeatasoisia – vieläpä 
rankimmissa työmaaolosuhteissa. Ne parantavat 
asiakkaamme tuottavuutta ja menestymistä.  
PROTECT by Leica Geosystemsin myötä annamme 
ensiluokkaista palvelua, johon asiakkaamme  
voivat luottaa joka hetki missä vain.

PROTECT by Leica Geosystems
Turvaamme aina menestyksesi!

PROTECT on Leica Geosystemsin kansainvälisen rajoitetun takuun ja PROTECTin yleisten myyntiehtojen alainen ja se on esillä  
kohdassa www.leica-geosystems.com/protect.
* Saatavana maksuttoman online-rekisteröinnin kautta 8 viikon kuluessa ostopäivästä lukien.

Elinikäinen valmistajan takuu
Lupaamme mielenrauhaa
Elinikäinen valmistajan takuu takaa tuotteemme laadun ja 

luotettavuuden. Jos kuitenkin laite vikaantuu materiaalissa 

tai työn laadussa olleiden puutteiden vuoksi, korjaamme 

tai vaihdamme sen maksutta. 

3 vuotta ilman kuluja
Monipuolinen asiantuntijapalvelu 
Rekisteröi vain Leica DISTO™ -laitteesi kahdeksan viikon 

aikana ostopäivästä lukien osoitteessa http://myworld.

leica-geosystems.com ja pidennä tätä ainutlaatuista 

palvelua kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Hyväksytty laatu
Taatua luotettavuutta
Kaikkien Leica DISTO™ -laitteiden 

toimintasäde ja tarkkuus on tarkas-

tettu ISO 16331-1 mukaisesti. Sen 

tuloksena voit olla varma, että laitteen suorituskyky  

säilyy ei ainoastaan testauslaboratoriossa vaan ennen 

kaikkea myös jokapäiväisissä työmaatehtävissä. 

Sveitsiläistä teknologiaa
Innovatiiviset tiedot ja ensiluokkainen laatu
Toimimme maailmanlaajuisesti huipputeknologiaa edusta-

vissa tuotantokeskuksissa, joissa sveitsiläinen tarkkuus, 

ainutlaatuinen ammattitaito ja huipputeknologia kulkevat 

käsi kädessä. Jatkuvat ja laajat testit kaikissa kehitys-  

ja tuotantovaiheissa takaavat sen, että tuotteemme 

täyttävät tarkkuuden ja laadun suhteen tiukimmatkin 

standardit. 

ISO-standardin 

16331-1 mukaisesti

p
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me lupauksemm

e 

Tarkkuus & Ulott

um
a

by Leica Geosystems

PROTECT

Sveitsiläistä 
teknologiaa

2+1 vuoden 
takuu*
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Leica DISTO™
Alkuperäiset lisätarvikkeet

Leica TRI 100 -kolmijalka
Laadukas kolmijalka vesivaa'alla, 
erittäin helppo hienosäätö. Laajennet-
tava pituus välillä 0,70  m – 1,74  m.
Tuotenro 757 938

Leica TRI 200 -kolmijalka
Kevyt ja erittäin vakaa alumiinikolmijal-
ka, jossa on ¼“ kiinnitysruuvi, tasain ja 
kiinnitysklipsi, joka helpottaa asenta-
mista. Laajennettava pituus 0,75 m –  
1,15 m. Ihanteellinen Leica FTA360:n  
tai FTA360-S:n kanssa.
Tuotenro 828 426

USB-miniautolaturi
Leica DISTO™:n lataukseen USB-liitän-
nällä. Äärimmäisen pieni – sopii jopa 
pistorasian suojuksen alle, ulostulo:  
5V / 1 amp
Tuotenro 806 566

POWERLINE 4 LIGHT -laturi
4 ladattavan pariston lataamiseen; tyyppi 
AA tai AAA; 4 adapterilla maailmanlaajui-
seen käyttöön; sisältää 4 ladattavaa 
paristoa tyyppiä AA / 2300 mAh
Tuotenro 806 679

UC20 Yleinen pikalaturi
2 ladattavan pariston lataamiseen; tyyppi 
AAA; 4 adapterilla maailmanlaajuiseen 
käyttöön; sisältää 2 ladattavaa paristoa 
tyyppiä AAA NiMH / 800 mAh
Tuotenro 788 956

Leica TRI 70 -kolmijalka
Pieni kannettava kolmijalka on tarkoitettu 
päivittäiseen käyttöön. Sen ominaisuuksiin 
sisältyvät helppo hienosäätö ja vesivaaka. 
Laajennettava pituus välillä 0,40 m – 1,15 m. 
Ihanteellinen Leica TA360- tai FTA36 
-adapterin kanssa. Tuotenro 794 963
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Leica FTA360-S -adapteri
Vankka adapteri tarkkuusajolla mukavaa 
ja tarkkaa tähtäämistä varten. Adapteri 
helpottaa tähtäämistehtävää, ennen 
kaikkea pitkillä etäisyyksillä, ja johtaa 
minimaalisiin poikkeamiin, kun otetaan 
epäsuoria mittauksia. Sopii Leica DISTO™ 
S910:een yhdistettynä Leica TRI 70,  
TRI 100 ja TRI 200 -kolmijalkaan. 
Tuotenro 828 414

GLB30 erittäin kevyet  
laserin näkyvyyslasit
Laserpisteen parempaan näkyvyyteen 
ulkona. 3 erilaisella linssillä: laserin 
näkyvyyslasit, suojalasit ja aurinkolasit.
Tuotenro 780 117

Leica GZM27 -tähyslevy
Kiinnitettävät tähyslevyt 
reunojen ja nurkkien päälle 
kiinnittämiseen.  
Koko: 147 ×  98 mm.
Tuotenro 723 774

Leica GZM3 -tähyslevy
Uusi tähyslevy on täydellinen lisä-
varuste mallien, työtasojen jne. 
mittaukseen – missä vain 
muotoja on mitattava. Reunat, 
mutkat, merkinnät ja kulmat 
voidaan mitata missä asennossa 
tahansa. 
Tuotenro 820 943

Leica GZM26 -tähyslevy 
Huonosti heijastaviin pintoihin 
mittauksiin. Kaksipuolinen –  
harmaa puoli lyhyemmille etäi-
syyksille ja ruskea pidemmille.  
Koko: 210 × 297 mm.
Tuotenro 723 385

Leica GZM30 -tähyslevy
Kiinnitettävät tähyslevyt 
maamerkintöjen päälle 
asettamiseen. 
Koko: 274 × 197 mm.
Tuotenro 766 560

Leica FTA360 -adapteri
Vankka adapteri tarkkuusajolla mukavaa  
ja tarkkaa tähtäämistä varten. Adapteri 
helpottaa tähtäämistehtävää, ennen 
kaikkea pitkillä etäisyyksillä, ja vähentää 
ristiriitaisuudet minimiin, kun otetaan 
epäsuoria mittauksia. Sopii erityisesti 
Leica DISTO™ D510:een ja D810 touch:iin 
yhdistettynä Leica TRI 70, TRI 100 ja  
TRI 200 -kolmijalkaan. Tuotenro 799 301
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Leica Lino piste- ja viivalaser
Vakuuttava piste pisteeltä koko viivalla

Leica Lino L4P1
Monipuolisin: moniviivaprojektion ansiosta kattaa monen-

laiset käyttötarkoitukset. Lisäksi sitä voidaan kääntää poh-

jalevyllä 360°, mikä mahdollistaa helpon ja vaivattoman 90° 

merkitsemisen koko alueella. Tavallisten alkaliparistojen  

tilalle voidaan helposti vaihtaa litiumioniakut, joiden kesto 

on 24 h.

Leica Lino -laserit tarjoavat erinomaisen näkyvyyden tarkoin viivoin tai pistein.  
Itsevaaituksen ansiosta sen asentaminen on helppoa ja vaivatonta. Oikea Leica Lino  
on valmis kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten vaaittamiseen, tasaamiseen,  
suoristamiseen tai luotisuorien tekemiseen. Luota Leica Geosystemsin taattuun  
laatuun.

 

Leica Lino L360
Ladattava laser sopii tarkan 360° laserviivan projektion an-

siosta ihanteellisesti korkeuksien ja referenssipisteiden 

siirtämiseen.

Leica Lino L2P5
Pieni ja kätevä moniosaaja nopeisiin merkintä-, suunnittelu- 

ja vaaitustöihin.

Leica Lino ML180 (ML90 manuaalinen versio)
Smart Targeting -toiminnolla merkintätyöt voidaan hoitaa 

ilman toisen henkilön apua erittäin tehokkaasti, myös suu-

rilla etäisyyksillä. Painikkeen painallus riittää laserviivan 

suuntaamiseksi XCR Catch -vastaanottimella. Merkintätöihin 

100 m saakka tarkkuus on äärimmäisen tärkeää kalliiden 

virheiden välttämiseksi. Tässä tarkasta elektronisesta itse-

vaaituksesta on todellista etua.
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Leica Lino L2G+
Vihreä ristilinjalaser, jolla on jopa 4 kertaa parempi näky-

vyys.

Leica Lino L2+
Kätevä ristilinjalaser, jossa on erityisen pitkät laserlinjat 

vaakasuoraan ja pystysuoraan vaaitukseen.

Leica Lino L2
Luotettava ristilinjalaser helppoon vaakasuoraan ja pystys-

uoraan vaaitukseen.

Leica Lino P5
5-piste-laser nopeisiin merkintä- ja sunnittelutöihin sekä 

helppoon luotisuorien tekemiseen ylös ja alas.

Leica Lino P3
3-piste-laser tekee luotisuorat nopeasti ylös ja alas.
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UUTTAUUTTA

Leica DISTO™ -sarja yhdellä silmäyksellä
Tekniset tiedot

  *) Järjestelmän vaatimukset ja muut yksityiskohdat löytyvät osoitteesta www.disto.com
**) Suppea Bluetooth® tai WLAN-tilassa

Tekniset tiedot D1 D110 D2 X310 D410 D510 D810 touch S910

Tyyp. mittaustarkkuus ± 2,0 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Alue 0,2 enintään 40 m 0,2 enintään 60 m 0,05 enintään 100 m 0,05 enintään 120 m 0,05 enintään 150 m 0,05 enintään 200 m 0,05 enintään 250 m 0,05 enintään 300 m

Mittayksiköt m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in

Power Range Technology

X-Range Power Technology

Laserpisteen etäisyys m
∅ mm:ssä

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

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

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

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

Kallistusanturin mittausalue
Tarkkuus lasersäteeseen
Tarkkuus runkoon

 
 

 
 

 
 

360° 
± 0,2° 
± 0,2°

 
 

360° 
± 0,2° 
± 0,2°

360° 
– 0,1° / + 0,2° 

± 0,1°

360° 
– 0,1° / + 0,2° 

± 0,1°

Yksiköt kallistusanturissa 0,0°, 0,0% 0,0°, 0,00% 
mm / m, in / ft

0,0°, 0,00% 
mm / m, in / ft

0,0°, 0,00% 
mm / m, in / ft

Smart Base -mittausalue
Vaakasuora
Pystysuora

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 360°

– 40° – 80°

Etäisyys m 
P2P-toiminnon tyypillinen toleranssi

2, 5, 10 m 
2, 5, 10 mm

Tasausalue ± 5°

Tasaustarkkuus ± 0,05°

Etsin 4x zoomauksella

Yleisnäkymäkamera

Valokuvan tiedostomuoto .jpg .jpg

Muisti 10 tulosta 20 näyttöä 30 näyttöä 30 näyttöä 30 näyttöä 50 näyttöä

Kuvien muisti 80 valokuvaa 80 valokuvaa

CAD-tiedontallennusmuoto .dxf

CAD-tiedostojen muisti 20 tiedostoa,  
kussakin 30 pistettä

Aikaviiveen vapautus (ajastin)

Näytön valaistus

Ilmainen ohjelmisto Windowsille

Ilmainen sovellus iOS / Android iOS / Android iOS / Android iOS / Android iOS / Android iOS / Android

Tietoliittymä* Bluetooth® SMART Bluetooth® SMART Bluetooth® SMART Bluetooth®  
SMART

Bluetooth®  
SMART

Bluetooth®  
SMART, WLAN

Mittaukset paristosarjaa kohti enintään 10'000** enintään 10'000** enintään 10'000** enintään 5000 enintään 5000 enintään 5000** enintään 4000** enintään 4000**

Pariston kesto enintään 20 tuntia enintään 20 tuntia** enintään 20 tuntia** enintään 10 tuntia enintään 10 tuntia enintään 10 tuntia** enintään 8 tuntia** enintään 8 tuntia**

Monitoimipäätekappale

Kolmijalan kierre Smart Base

Paristot tyyppiä AAA 2 × 1,5 V tyyppiä AAA 2 × 1,5 V tyyppiä AAA 2 × 1,5 V tyyppiä AAA 2 × 1,5 V tyyppiä AA 2 × 1.5V tyyppiä AA 2 × 1.5 V Li-ioni  
uudelleenladattava

Li-ioni  
uudelleenladattava

Latausaika 4h 4h

Suojausluokka IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 IP 54

Mitat 115 × 43,5× 23,5 mm 120 × 37 × 23 mm 116 × 44 × 26 mm 122 × 55 × 31 mm 143 × 58 × 29 mm 143 × 58 × 29 mm 164 × 61 × 31 mm 164 × 61 × 32 mm

Paino paristojen kanssa 87 g 92 g 100 g 155 g 198 g 198 g 238 g 290 g
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Huipputehokas 
joka etäisyydellä

Kaikki piirustukset, kuvaukset ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Painettu Sveitsissä. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2016

Laserluokka 2  
IEC 60825-1 mukaan

Laitteen innovatiivisen X-Range  

Power Technologyn myötä uusin  

Leica DISTO™ edustaa tulevaisuuden 

mittausteknologiaa. Se saavuttaa 

jopa 300 m toimintasäteen ja takaa 

parhaan mittaussuorituksen, ts. no-

peat ja luotettavat mittaukset jopa 

heikosti heijastaviin kohteisiin tai 

kirkkaassa auringonvalossa. Käytä 

hyväksesi luotettavaan suoritusky-

kyyn ja alhaiseen energian kulutuk-

seen yhdistetyt edut.

Kaikkien Leica DISTO™ -laitteiden toi-

mintasäde ja tarkkuus on tarkastettu 

ISO 16331-1 mukaisesti. Sen tulokse-

na voit olla varma, että laitteen suori-

tuskyky säilyy ei ainoastaan testa-

uslaboratoriossa vaan ennen kaikkea 

myös jokapäiväisissä työmaatehtä-

vissä. Leica DISTO™ pitää lupauksen-

sa.

Tekniset tiedot D1 D110 D2 X310 D410 D510 D810 touch S910

Tyyp. mittaustarkkuus ± 2,0 mm ± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Alue 0,2 enintään 40 m 0,2 enintään 60 m 0,05 enintään 100 m 0,05 enintään 120 m 0,05 enintään 150 m 0,05 enintään 200 m 0,05 enintään 250 m 0,05 enintään 300 m

Mittayksiköt m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in m, ft, in

Power Range Technology

X-Range Power Technology

Laserpisteen etäisyys m
∅ mm:ssä

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

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

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

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

Kallistusanturin mittausalue
Tarkkuus lasersäteeseen
Tarkkuus runkoon

 
 

 
 

 
 

360° 
± 0,2° 
± 0,2°

 
 

360° 
± 0,2° 
± 0,2°

360° 
– 0,1° / + 0,2° 

± 0,1°

360° 
– 0,1° / + 0,2° 

± 0,1°

Yksiköt kallistusanturissa 0,0°, 0,0% 0,0°, 0,00% 
mm / m, in / ft

0,0°, 0,00% 
mm / m, in / ft

0,0°, 0,00% 
mm / m, in / ft

Smart Base -mittausalue
Vaakasuora
Pystysuora

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 360°

– 40° – 80°

Etäisyys m 
P2P-toiminnon tyypillinen toleranssi

2, 5, 10 m 
2, 5, 10 mm

Tasausalue ± 5°

Tasaustarkkuus ± 0,05°

Etsin 4x zoomauksella

Yleisnäkymäkamera

Valokuvan tiedostomuoto .jpg .jpg

Muisti 10 tulosta 20 näyttöä 30 näyttöä 30 näyttöä 30 näyttöä 50 näyttöä

Kuvien muisti 80 valokuvaa 80 valokuvaa

CAD-tiedontallennusmuoto .dxf

CAD-tiedostojen muisti 20 tiedostoa,  
kussakin 30 pistettä

Aikaviiveen vapautus (ajastin)

Näytön valaistus

Ilmainen ohjelmisto Windowsille

Ilmainen sovellus iOS / Android iOS / Android iOS / Android iOS / Android iOS / Android iOS / Android

Tietoliittymä* Bluetooth® SMART Bluetooth® SMART Bluetooth® SMART Bluetooth®  
SMART

Bluetooth®  
SMART

Bluetooth®  
SMART, WLAN

Mittaukset paristosarjaa kohti enintään 10'000** enintään 10'000** enintään 10'000** enintään 5000 enintään 5000 enintään 5000** enintään 4000** enintään 4000**

Pariston kesto enintään 20 tuntia enintään 20 tuntia** enintään 20 tuntia** enintään 10 tuntia enintään 10 tuntia enintään 10 tuntia** enintään 8 tuntia** enintään 8 tuntia**

Monitoimipäätekappale

Kolmijalan kierre Smart Base

Paristot tyyppiä AAA 2 × 1,5 V tyyppiä AAA 2 × 1,5 V tyyppiä AAA 2 × 1,5 V tyyppiä AAA 2 × 1,5 V tyyppiä AA 2 × 1.5V tyyppiä AA 2 × 1.5 V Li-ioni  
uudelleenladattava

Li-ioni  
uudelleenladattava

Latausaika 4h 4h

Suojausluokka IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 IP 54

Mitat 115 × 43,5× 23,5 mm 120 × 37 × 23 mm 116 × 44 × 26 mm 122 × 55 × 31 mm 143 × 58 × 29 mm 143 × 58 × 29 mm 164 × 61 × 31 mm 164 × 61 × 32 mm

Paino paristojen kanssa 87 g 92 g 100 g 155 g 198 g 198 g 238 g 290 g
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www.disto.com
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Josef Roth (laatoittaja)
"Laatoittajana minun täytyy usein mi-

tata ja laskea yhteen etäisyyksiä ja  

pinta-aloja. Leica DISTO™ D2:n kanssa 

kaikki hoituu tarkasti napin painalluk-

sella. Bluetooth® ja DISTO™ Sketch -so-

velluksen ansiosta olen myös doku-

mentoinut kaiken heti omaan 

älypuhelimeeni."

Jürgen Vallaster (Rakennustyömies)
”Leica DISTOTM X310 -laitteen ja sen  

integroidun kallistusanturin ansiosta 

voin hallita helposti erilaisia mittausti-

lanteita. Olen hämmästynyt siitä, kuin-

ka kestävä se on.”

Erdinc Sönmez (LVI-insinööri)
“Asennus ja kaikkien etäisyyksien 

mittaus yhdestä pisteestä on help-

poa, myös katossa. DISTOTM S910:n 

avulla minulta säästyy paljon aikaa.”


