
Leica DISTO™ D510
Alkuperäinen laseretäisyysmittari

Tarkka tähtäys ja luotettavaa mittausta ulkona

Uusi Leica DISTO™ D510 tarjoaa helppoa ja 
vaivatonta etäisyysmittausta ulko-olosuhteisiin. 

Ainutlaatuinen digitaalisen etsimen ja 360° 
kaltevuusanturin yhdistelmä mahdollistaa 
mittaukset tilanteissa, jotka eivät ole mahdollisia 
perinteisllä etäisyysmittareilla. Lisäksi Bluetooth® 
Smart ja houkuttelevat ilmaiset sovellukset 
takaavat valmistautumisen tulevaisuuteen.

Ominaisuuksia:
 nDigitaalinen etsin, 4x200mm

 n IP65 vesi ja pölysuojattu

 n 360° kaltevuusanturi

 n Älykäs vaakamatka

 n Korkeudenseuranta

 n Bluetooth Smart

 n Ilmainen App-Leica Disto™ luonnos



Bluetooth Smart ja sovellutus
Mittaustiedot voidaan siirtää
Bluetooth® Smart -teknologialla. 
Leica DISTO -luonnoksella voidaan 
luoda pohjapiirroksia tai taulukoita 
iPhoneen tai iPadiin. Mitat voidaan 
liittää jopa valokuviin.

Tyypillinen mittaustarkkuus

Mittausmatka

Mittayksiköt

Kalvevuusanturi

Etsin värinäytöllä

Tiedon siirtoliityntä

Ilmainen App

Paristot

Mitat

Muisti

Monitoiminen päätykappale

Omat suosikit

+- 1mm

0.05 - 2 mm

m, fi, in, yd

360°

4x200mm

Bluetooth® Smart

Leica DISTO™ ---

2xAA

143 x ---

30 näytöllä

automaattinen tunnistus

-

Teknisiä tietoja

Helppo ja tarkka tähtäys
Etsin varustettuna 4x zoomilla tekee 
Leica DISTO™ D510 mallilla mittaami-
sesta tarkkaa ja mahdollista myös 
epäsuotuisissa valaistusolosuhteissa. 
Tämä on ratkaiseva etu työskenneltäes-
sä ulkona kirkkaalla auringonpaisteella. 
Vaikka laserpiste ei näkyisi, mittasuhde 
näkyy tarkasti näytöllä.

Kestävä ja helppohoitoinen
Kotelo ja näppäimistö ovat erityisesti 
suojattu vedeltä ja pölyltä. Laitteen voi 
puhdistaa juoksevan veden alla. 
Etäisyysmittaria voi käyttää kaikissa 
keleissä IP65 suojauksen ansiosta.

Rajattomasti 
mittausmahdollisuuksia
Leica DISTO D510™ on varustettu 360° 
kaltevuusanturilla. Se tarkoittaa, että 
kaltevuuskulmien mittausten lisäksi 
tuloksena saadaan laskennallinen 
vaakamatka. Yhdistettynä etsimeen 
tarjolla on loistavat epäsuorat mittaus-
mahdollisuudet, vaikkei heijastavaa 
tähtäyspistettä olisikaan saatavilla.

Etäisyysmittaus

Min-/max-mittaus

Älykäs vaakamatka

korkeuden seuranta

Korkeusprofiilin mittaus

Pitkän kantaman tila

Pinta-ala/tilavuus

Lisäys/vähennys

Kalvetuuden seuranta

Pythagoras

Paalutus

Puolisuunnikas

Laskin 

Toiminnot
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Art. No. 792290

 n Leica DISTO D510 -laseretäisyysmittari

 n Kotelo

 n Käsihihna

 n Paristot

Leica Geosystems Oy 
Sinikalliontie 3 A, 02630 Espoo
Puh. (09) 415 40 200 
info.suomi@leica-geosystems.com

www.leica-geosystems.fi

Rekisteröi laitteesi 8 viikon kuluessa osoitteessa 
www.leica-geosystems.com/registration ja 
laajenna Protect-takuun kuluton jakso 3 vuoteen.

Laser class 2 
in accordance 
with IEC 60825-1 


