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Leica Disto D810 do pomiarów i tworzenia dokumentacji. 

Zasięg  pomiaru 0,05 m - 200 m 
 

Ekran dotykowy 3,2”. Funkcja aparatu fotograficzngo. 
Celownik z 4x zoom. 
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Dane techniczne: 
 
Dokładność ± 1,0 mm 
Zasięg  0,05 m – 200 m  
Jednostki pomiaru m, ft,  inch 
Wskazania Podświetlany, kolorowy ekran dotykowy  
Celownik cyfrowy z maksymalnym  4-krotnym powiększeniem 
Kamera przeglądowe 
Format obrazów .jpg 
Pamięć wywoływanie ostatnich 30 pomiarów 
Funkcje Pomiar odległości • 

Pomiar maks. / min. odległości • 

Pomiar powierzchni / objętości • 

Funkcje pomiaru trapezu • 

Zastosowanie: 
• do wykonywania wszystkich podstawowych pomiarów długości 
• pozwala na dokonywanie pomiarów dużych odległości (ok. 

100m) bez użycia tarczy celowniczej, a do 200m z tarczką, bez 
potrzeby wykonywania ani jednego kroku 

• umożliwia pomiar wysokości fasady, powierzchni dachu 
• pozwala na stabilne pomiary od krawędzi lub narożników 

 
Cechy: 

• ekran dotykowy 
• celownik z 4x zoomem i kamerą; dzięki celownikowi dalmierz  

wykonuje dokładne pomiary w niekorzystnych warunkach 
oświetleniowych - to kluczowa zaleta podczas pracy na 
zewnątrz w słoneczne dni nawet jeśli plamka lasera jest 
niewidoczna 

• kamera umożliwiająca wykonywanie zdjęć i pobieranie ich na 
komputer przez port USB 

• wykonywanie pomiarów na zdjęciach 
• precyzyjny czujnik nachylenia 360° 
• inteligentny tryb horyzontalny 
• śledzenie wysokości 
• funkcja Bluetooth® Smart 
• darmowa aplikacja – Leica DISTO™ sketch 
• bateria Li-Ion 
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Funkcje Pitagorasa 2 punkty i 3 punkty 

Śledzenie nachylenia • 

Inteligentny tryb horyzontalny • 

Pomiar pochyłych powierzchni • 

Wysokościowe pomiary śledzące • 

Pomiary profili wysokościowych • 

Tyczenie jak wyżej 

Wykonywanie zdjęć / zrzutów ekranu • 

Pobieranie zdjeć przez USB • 

Pomiary na zdjęciach • 

Kompas • 

Kalkulator •  
Darmowe aplikacje dla Windows, na smartfony iOS / Android  
 Osługiwane urz ądzenia z systemem 

iOS:  
Łączno ść 

bezprzewodowa   Transfer danych  

iPhone 5 Bluetooth® 4.0 w aplikacji lub z 
klawiatury* 

iPhone 4S Bluetooth® 4.0 w aplikacji lub z 
klawiatury* 

iPad mini Bluetooth® 4.0 w aplikacji lub z 
klawiatury* 

iPad 3 Bluetooth® 4.0 w aplikacji lub z 
klawiatury* 

iPad 4 Bluetooth® 4.0 w aplikacji lub z 
klawiatury* 

iPod touch (5th generacja) Bluetooth® 4.0 w aplikacji lub z 
klawiatury* 

Smartfiny i tablety z systemem Android 
4.3 lub nowszym 

Bluetooth® 4.0 w aplikacji lub 

Tablety z systemem Windows 8 lub 
nowszym 

Bluetooth® 4.0 klawiatury* 

 
Interfejs danych Bluetooth® Smart 
Czujnik pochylenia ±360° 
Odległość w metrach a  
średnica plamki lasera w 
mm 

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

Norma ochronna  IP 54 
Zasilanie Li-ion, wielokrotnego ładowania 
Ilość pomiarów z zestawem 
baterii 

do 4000 

Wymiary  164 x 61 x 31mm 
Waga z bateriami 238g 
Gwint do montażu na 
statywie 

tak 

Wielofunkcyjna stopka  automatyczne rozpoznanie pozycji 
W zestawie standardowym  dalmierz, futerał, pasek na rękę, ładowarka USB z 4 wtyczkami 
Gwarancja/ serwis 36 miesięczna/ zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
 


