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Leica Disto X3 avstandsmåler
Med mulighet for 3D måling

Leica X3 og X4 (med og uten fargeskjerm og Viewfinder til utendørs målsøking) representerer det ypperste til bruk i
hardt miljø på byggeplassen. Med vann- og støvtett IP65 kapsling, kan instrumentet rengjøres under vannkranen, i
tillegg som det robuste kabinettet er dropptestet fra 2 meter. Via Bluetooth og Leicas nye, innovative "Smart room"
funksjon i Leica Disto Plan app. (kk a n k j ø p e s s o m o p s j o n i a p p . b u t i k k e n ), måles rommet opp ekstremt raskt og
enkelt. Leica Disto X3/X4 holder kontroll på hvilken vinkel instrumentet dreies i, slik at man kan måle, og la app'en
tegne rommet for deg som igjen vil spare deg for mye tide ved mange oppmålinger.
Benyttes Leica DST360 (Se tilbehør lengere nede på siden) får Leica Disto X3 "Point to Point" funksjon,
hvilket revolusjonerer laseravstandsmålingen ved både vertikal og horisontal vinkelmåling. Med funksjonen 360
graders vertikal/horisontal vinkelmåling, kan du stille deg på bakken og måle f.eks. en takflate eller en fasade bare
ved å måle i hvert hjørne. Den vertikale vinkelmåler kan også benyttes til rask måling av helling på f.eks. bære
konstruksjoner eller foreta trapesmålinger og indirekte høydemålinger i tillegg til horisontale vinkelmålinger som gjør
det mulig å måle avstanden mellom mange punkter i terrenget uten å flytte seg fra sin posisjon.
Målinger kan overføres til en computer via USB grensesnitt. Leica X3 kan også eksportere verdiene til f.eks. 3D CAD for
videre bearbeiding.
Leica Disto X3 måler avstander helt fra 5cm og opptil 150m med en nøyaktighet på bare 1mm. Med tracking er det
mulig å fastslå største og minste avstand uten problemer.
Leica Disto X3 er regn- og støvtett og leveres komplett i veske med batterier, brukerveiledning og kalibreringssertifikat
(Silver).

Tekniske Data:
Afstand nøjagtighed:
Afstand område :
Afstand opløsning:

+/- 1 mm
5cm...150m
1mm

Batteri:
Batteri levetid:
Dimensioner:
Horisontal vinkel:
Hukommelse:
Interface:
Kapslingsklasse:
Målsøger:
Nettovægt:
Vertikal vinkel:
Opdateret:
Max avstand (meter):

2 stk. AA 1,5V (Inkl.)
op til 4000 målinger
132x56x29mm
360°
Ja
Bluetooth 4.0
IP65
Laser
188g
-40°...80°
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Tilbehør
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EL.NR

Produkt

7640110690635

8023099

TRI 100 kamerastativ i aluminium

