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Leica Disto D810 touch –
Laseravståndsmätare med kamera &
Bluetooth
Mätning i bilder med optisk zoom

Leica Disto D810 touch är en avancerad laseravståndsmätare, konstruerad med många funktioner som gör mätning
ännu enklare, speciellt när du arbetar utomhus.
Det har aldrig varit lättare att bestämma bredden, höjden, arean eller diametern hos ett förmål. Allt som behövs är en
mätning i rät vinkel mot objektet. Därefter kan den önskade dimensionen markereras med en pil på bilden och de
uppmätta värdena visas på displayen. Utöver zoom-nivåerna i bildfunktionen är det en översiktskamera för stora
objekt.
Kamerafunktionen i Leica Disto D810 touch kan användas för att göra bilder eller screenshots som
dokumentation. Dessa kan sedan laddas ner till en dator via USB-interface. Inga detaljer om de uppmätta punkterna
behöver gå förlorade.
Med Bluetooth funktionen kan man trådlöst kommunicera med en smartphone för en komplett dokumentation
med bilder och mått. Appar för iOS (Apple) och Android kan laddas ner gratis.
Den smarta appen »Leica DISTO™ sketch« är den idealiska länken mellan instrumentet och en smartphone eller
tablet. Den ger dig möjlighet till att göra och exakt dimensionera skisser och bilder. Filerna kan sedan sändas direkt till
kontoret. Det gör arbetsprocessen enklare och snabbare.
Leica Disto D810, mäter avstånd ända från 5cm upp till 200m med en noggrannhet på 1mm. Med tracking är det
möjligt att fastställa största och minsta avstånd utan problem. Med pythagoras-funktionen utförs uppmätning av
fasadhöjder mm snabbt och smidigt.
Med den inbyggda 360° lutningsmätaren kan Leica Disto D810 snabbt mäta lutningen på t.ex. takstolar.
Lutningsfunktionen gör det också möjligt att utföra trapezmätningar och indirekta höjdmätningar. Instrumentet är

mycket robust och idealiskt för snabb uppmätning av rum, takhöjder mm. Instrumentet har en inbyggd
räknemaskin för beräkning av area och volym. Leica Disto D810 är regn-/dammtät, har fritt val av mätenhet och
levereras komplett i en väska inkl. programvara.

Tekniska Data:
Avstånd noggrannhet:
Avstånd område:
Avstånd upplösning:
Batteri:
Dimensioner:
Lutningsgrad:
Interface:
Kapslingsklass:
Nettovikt:
Max avstand (meter):

1 mm
0,05 – 200 meter
+/- 1 mm
Li-ion genopladelige
164x61x31mm
360°
Bluetooth Smart
IP 54
238g
200
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TRI 100 kamerastativ i aluminium

