Leica DISTO

TM

Orjinal Lazer Metreler
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Neden hayatınızı
işkenceye
çeviriyorsunuz?

Alternatifi var:
• Hızlı ve etkili

Sadece bir tuşa basın ve
ölçüm yapın. Tek kişiyle
yapılan ölçüm size zaman
ve para kazandırır.
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• Hassas ve güvenilir

200 metre mezafeye kadar
milimetrik hassasiyette ölçüm.

• Oldukça Emniyetli

Tehlikeli ölçüm işlerinden
artık uzak durun.
Leica DISTOTM ile emniyetli
ölçüm yapın!

18.3.2008 15:09:00 Uhr

Ölçüm:

200 m’ye kadar ölçüm menzili
Power Range Technology TM
Lazer hassasiyeti
Erişilmesi zor alanların
ölçümü
Tek kişiyle ölçüm
Hafıza fonksiyonu
Alan/hacim hesaplama
Entegre terazili

Leica DISTO
ile ölçüm:
kolay, hızlı
ve hassas

TM

• Çok yönlü

İç ve dış saha ölçümlerinin yanısıra
erişilmesi zor alanların ölçümünde de kullanılır.
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Leica DISTO D2
TM

İç saha uygulanamalarında
küçük yardımcınız

Kompak ve kullanımı rahat model özellikle
iç saha uygulamaları için tasarlanmıştır.
Toplama, çıkarma, alan ve hacim hesaplama
kısa yol tuşlarıyla ölçüm işlemi hızlı ve son
derece güvenilir. Son 10 ölçümü hafızada
tutma özelliği. Tüm Leica lazer metrelerde
olduğu gibi net biçimde görülebilen lazer
noktası. Hedef nokta ulaşılması zor alanlarda
olsa bile rahatlıkla hedef noktasını görebilirsiniz.
Leica DISTO™ D2 – bir daha asla çelik metre
kullanmayacaksınız!

DAKİ
DÜNYA
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Hassas ölçüm: hızlı ve kolay –
her cebe sığar!
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Hızlı ve kolay biçimde – alan/hacim hesaplama
ve mesafe ölçümünü tek tuşa basarak halledin.

Özellikler

Avantajlarınız

Ölçüm aralığı
0.05 m den 60 m’ye;
hassasiyet ± 1.5 mm

İç saha ölçümlerinde hassas,
hızlı ve güvenilir

Kısayol tuşları

Kullanımı kolay ve sık
kullanılan tuşlara hızlı erişim
imkanı

Işıklı 3 satır ekran

Ölçüm değerleri karanlıkta
bile rahat okunabilir

Katlanır mesnet

Köşe ve kenarlardan ölçüm
imkanı

Eşit bölümleme fonksiyonu

Eşit mesafe bölümleme

Zamanlama

Sarsıntısız ölçüm

Basit pisagor
fonksiyonları

Erişilmesi zor alanlar için
dolaylı yükseklik ve
genişlik ölçümü

IP 54

Sıçrama ve toza karşı dayanıklı

Katlanır dayanıklı mesnet sayesinde
köşe ve kenarlardan ölçüm imkanı sağlar.

Küçük ve pratik
Yumuşak kavramalı ergonomik
kompak tasarımdan dolayı
Leica DISTO™ D2 elinize
emniyetli biçimde oturur ve
her cebe sığar.

Net ekran
Ölçüm sonuçları 3 satır ekranda
görüntülenir. Aydınlatmalı
ekranda karınlıkta bile rahat
okuma imkanı sağlanır.

Çok zeki
Minimum / maksimum
ölçümler, izleme ve
ölçümlerin hafızada tutulması
işinizi çok daha kolaylaştırır.

SWISS Technology
by Leica Geosystems
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Leica DISTO D3
TM

İç saha uygulamalarında son derece
maharetli

Leica DISTO™ D3 basit, hızlı ve güvenilir
ölçüm yapmanızı sağlayan çok fonksiyonlu bir
cihazdır. Engelleri geçerek yüksek hassasiyette
ölçümlerin yanı sıra hızlı ve hassas biçimde
açı ölçümleride yapabilirsiniz. Entegre eğim
sensörü mükemmel yatay mesafe ölçüm yapma
imkanı sağlar. Diğer bir sensör aydınlatma
koşullarına göre tuş takımları ve ekran aydınlatmasını
otomatik olarak açar. Karanlıkta çalışırken
Leica DISTO™ D3’e sonuna kadar güvenebilirsiniz.

Modern tasarımdaki çok yönlülük ve hassasiyet.
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Hassas ölçüme ihtiyaç duyduğunuz her
zaman: Leica DISTO™ D3 lazer metre
± 1.0 mm hassasiyetle yanınızda.

Özellikler

Avantajlarınız

Ölçüm aralığı 0.05’ten
100 m’ye; tipik
hassasiyet ± 1.0 mm
(1/10 mm hassasiyette
görüntülenir)

İç saha mesafelerinin hassas,
hızlı ve güvenilir ölçümünde

Eğim sensörü
(hassasiyet ± 0.3°)

Bir tuşla ± 45° eğime kadar
ölçüm imkanı

Eğim sensörü sayesinde
dolaylı ölçüm imkanı
sağlar

Yatay mesafeler önlerinde engel
olsa dahi rahatlıkla ölçülebilir

Otomatik algılamalı
dayanıklı mesnet

Köşe ve kenarlardan
güvenilir, sorunsuz ölçüm
imkanı

Pisagor fonksiyonu

Erişilmesi zor alanlarda
dolaylı yükseklik ve genişlik
ölçüm imkanı

Oda ölçüm
fonksiyonu

Tek tuşla toplam duvar
uzunlukları, duvar ve çatı alanları
gibi değerler bulunabilir

Eşit bölümleme fonksiyonu

Eşit yada tekrar eden farklı
mesafelerin bölümlenmesinde

Oda açısı hesaplama

Yalnızca üç ölçümle tam olarak
oda açısını hesaplamanızı sağlar

Otomatik aydınlatmalı ekran:
Ölçüm değerleri karanlıkta bile ,
rahatlıkla okunabilir.

Eğim ölçme
Entegre eğim sensörü
± 45° kadar eğimi hızlı
biçimde algılar ve doğru
yatay mesafe ölçümü
yapmanıza olanak
sağlar.
Çok fonksiyonlu mesnet
Otomatik denetlemeli
katlanır mesnet sayesinde
köşe, oluk yada kenarlardan
ölçüm yapma işlemi artık son
derece kolay.

Eşit bölümleme fonksiyonu
Leica DISTO™ D3 ile
eşit ve bir birbirini tekrarlayan
farklı mesafelerin hassas
biçimde bölümlemesi
mümkündür.

SWISS Technology
by Leica Geosystems
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Leica DISTO A5
TM

Dış saha uygulamalarında
güçlü yardımcınız

Leica DISTO™ A5 kaymaz yumuşak
kaplama ve dayanıklı yapısıyla etkileyici.
Entegre Power Range Technology™
sayesinde 100 m mesafeye kadar hedef
levhasız ölçüm imkanı sağlar. Uzun
mesafelerde lazer noktası görünmez hale
gelse bile dahili teleskopik vizör
sayesinde hedefi rahatlıkla bulabilirsiniz.
Bunlara ilaveten cihaz bir çok farklı fonksiyona
hızlı ve kolay erişim için kısayol tuşlarına
sahiptir. İnşaat profesyonelleri onun
sağlamlık ve kabiliyetlerini takdiretmektedir.
Uzun mesafelerde bile –
dayanıklı ve güvenilir

748533h_en_Family.indd 8

18.3.2008 15:10:38 Uhr

Dolaylı yükseklik ölçümü: Pisagor
fonksiyonuyla farklı yükseklik ölçüm
imkanı.

Özellikler

Avantajınız

Ölçüm aralığı
0.05 m’den 200 m’ye;
hassasiyet ± 1.5 mm

Hassas, hızlı ve güvenilir
ölçüm

Power Range
Technology™

100 m’ye kadar hedef levhasız
200 m’ye kadar hedef levhalı
ölçüm imkanı

2 kademe zoomlu
entegre teleskopik
vizör

Uzaktaki hedefler için
gereklidir

Otomatik algılamalı
dayanıklı katlanır
mesnet

Köşe ve kenarlardan sorunsuz
ve hatasız güvenilir ölçüm
yapmanızı sağlar

Pisagor fonksiyonları

Erişilmesi zor noktaların
dolaylı yükseklik ve genişlik
ölçümünde kullanılır

Hafıza fonksiyonu

Anlık ve geriye dönük
hafıza özelliği ekrandaki
değerleri hafızda tutar

IP54

Sıçrama ve toza karşı dayanıklı

Power Range Technology™: Hedef
levhasız 100 m mesafeye, hedef
lavhalı olarak 200 m mesafeye kadar
ölçüm imkanı.

Güçlü dış saha
performansı
Dahili optik vizör
uzun mesafelerin hedef
alınmasını kolaylaştırır.

Çok fonksiyonel mesnet
Entegre sensör otomatik
olarak referans noktasını
algılar ve hatalı ölçüm
yapma ihtimali ortadan
kaldırır.

Dayanıklı tasarım
Leica DISTO™ A5
inşaat sahaları için gerekli
olan su ve toz sıçramalarına
dayanıklıdır.

SWISS Technology
by Leica Geosystems
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Leica DISTO A6
TM

Data Transferli iç ve dış sahaya
uygun lazer metre.

Leica DISTO TMA6 ile her durumun
ihtiyaçlarına cevap verebilirsiniz.
Leica DISTOTMA6 ile ölçülen değerlerin
ekranda görüntülenmesiyle ölçüm işlemi
sona ermez. Data, elektronik olarak hızlı
biçimde cep bilgisayarı ve diz üstü bilgisayarlara
aktarılır. DISTOTM data transfer yazılımı
sevkiyat kapsamındadır. Program sayesinde
ölçüm değerleri Excel ®, Word ®, AutoCAD ®
ve diğer programlara transfer edilebilir.
www.disto.com web adresinden yazılımla
ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.
B LUETOOTH ® Datatransfer –
doğru ölçümlerin transferi için!
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Mesafeleri saniyeler içersinde ölçün ve hızlı biçi mde
cep bilgisayarı ve diz üstü bilgisayarlara transfer edin.

Özellikler

Avantajlarınız

Ölçüm aralığı
0.05 m’den 200 m’ye;
hassasiyet ± 1.5 mm

Hassas, hızlı ve güvenilir
ölçümler

Power Range
Technology TM

Hedef levhasız 100 m
hedef levhalı 200 m
ölçüm kabiliyeti

2 kademe zoomlu
teleskopik vizör

Uzaktaki hedefler için
gereklidir

B LUETOOTH
teknolojisi
entegreli

Cep bilgisayarı ve diz üstü
bilgisayarlara kablosuz ve
güvenilir data transferi

®

DISTO™ transfer

Excel® ve diğer programlara
kolay biçimde ölçüm değeri
aktarma

Navigasyon tuşları

Kullanıcı dostu ve doğrudan
cep bilgisayarı kontrolü
sayesinde rahat ve hızlı
ölçüm imkanı

IP54

Su ve toza karşı dayanıklı
inşaat sahaları için
gereklidir

Profesyonel ölçüm imkanı –
erişilmesi zor alanlarda bile. Her zaman –
hazır.

BLUETOOTH ® kablosuz
data transferi
Kağıt ve kalemi
artık unutun!

DISTO™ transfer
®
Ölçülen datayı Excel , AutoCAD®
ve diğer programlara transfer
edebilir.

Navigasyon tuşları
DISTOTM yazılımıyla krüzör
hareketlerini kontrol
edebilirsiniz. Cep bilgisayarının
kalemini kılıfında bırakın!

SWISS Technology
by Leica Geosystems
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Leica DISTO A8
TM

Dış saha kullanıcılarının
hayali!

Leica DISTO™ A8 dijital vizör ve entegre
eğim sensörüyle dünyada yenilikçidir ve
yeni ölçüm imkanları sunmaktadır.
Üç kademe zoom ve atrıkıl sayesinde
hedef bulma işlemi son derece kolay
hale gelmiştir. Gri ölçekli ekran parlaklığı
manuel olarak ayarlanabilir. Bu özellik
düşük kontrastlı hedefler için idealdir!
Eğim sensörü yalnızca açı göstermez aynı
zamanda gerçek yatay mesafe ve farklı
yükselik ölçümlerini gösterir.

Dijital zoom ve eğim sensörüyle –
kısaca mükemmel!
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Dijital vizör sayesinde parlak ışıkta bile
uzun mesafelerde ölçüm imkanı.

Özellikler

Avantajlarınız

Ölçüm aralığı
0.05 m’den 200 m’ye;
hassasiyet ± 1.5 mm

Hassas, hızlı ve güvenilir
ölçümler

Power Range
Technology™

Hedef levhasız 100 m,
hedef levhalı 200 m
ölçüm kapasitesi

3 kademe zoomlu
dijital vizör

Uzun mesafe ve güneş
ışığı altında yapılan
ölçümleri kolaylaştırır

Eğim sensörü
(hassasiyet ± 0.15°)

Gövdenin objeye temasıyla
± 180° kadar ölçüm imkanı

Eğim sensörüyle
dolaylı ölçüm

Yükseklik ölçümleri eğim
sensörü kullanılarak yapılabilir,
örneğin lazer ışını
yansıtılmadığında

Pisagor fonksiyonları

Erişilmesi zor alanlarda
dolaylı yükseklik ve genişlik
ölçümü

IP54

Sıçrama ve toza karşı dayanıklı
– inşaat sahaları için gereklidir

Dijital vizör ve eğim sensörüyle dolaylı
yükseklik ölçümü. Lazer ışınını yansımadan
ilk ölçümde yükseklik belirlenebilir.

Dijital vizör
(3-kademe zoom)
Güneş ışığı altında ve uzun
mesafe ölçümünde gereklidir.
Kontrast ve parlaklık
ayrı ayrı ayarlanabilir.

Detaylı ekran
Bir butonla ölçümleriniz
hakkındaki detaylı bilgiler
ulaşılabilir durumdadır.

360° eğim sensörü
Eğimli alana cihazı dayayın
açı ölçülecektir.

SWISS Technology
by Leica Geosystems
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Leica Geosystems
Vaadimiz –
Gelenekselleşen yenilikçilik
Müşterilerimizin her biri işlerinde en iyi
olmak için son derece hırslıdır. Bunu kimse
bizden daha iyi anlayamaz. Leica Geosystems
firmasının 15 yıldır yaptığı metroloji lazer
hassasiyeti konusunda yalnızca öncü olmak
değil aynı zamanda bu alanda günümüzde
lider olmaktır.
Başarıya giden yoldaki kilometre taşları
şöyle sıralanabilir:
1993 – dünyanın ilk elle tutulur
lazer metresi
1996 – ilk data transferi
1998 – ilk dolaylı ölçüm fonksiyonları
(Pisagor)
2002 – ilk dahili optik vizör
2006 – ilk entegre dijital vizör
ve 360° eğim sensörü
2008 – dünyanın en küçük lazer metresi
Başarı için konseptimiz sürekli yenilik ve
yüksek kaliteye dayanır. Bu ideale sadece
profesyonellerin ve en iyi partnerlerin üretime
katılarak tüm bileşenlerin onların ihtiyaçlarına
cevap verdiğinden emin olmalarıyla mümkündür.

Ekran
Müşteri odaklı ürün özellikleri
çok satırlı ekran yada aydınlatmalı
ekran.
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Leica lensleri
Malzeme ve ustalıkta yüksek
beceri gerektirir fakat bir çok
avantajı vardır, örneğin uzun
mesafelerde lazer noktasının
net biçimde odaklanması.

Dayanıklı iç gövde
Isıya direnç ve uzun ömür
konusna özel önem
gösteriyoruz.

Sağlam tasarım
Yumuşak kavrama ve ergonomik
tasarım size rahat kavrama sağlar.
IP 54 ve folyo tuş takımı
toza ve sıçramalara karşı
cihazı korur- inşaat sahaları
için gereklidir.

Çevre ve gelecek uyumu

Leica Geosystems uluslararası kurallara
göre yüksek standartları adapte eder.
Bundan dolayı Leica DISTO™serisi
13 Mart 2006 tarihinden beri
kurşunsuzdur.

SWISS Technology
by Leica Geosystems
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Bilmenizde yarar var ...
Lazer metreler neden ultrasoniklerden daha iyi ölçer?
Le ica DISTO TM
lazerle hassas
biçimde ve
erişilmesi zor
alanlarda ölçüm
yapar. Ultrasonikler
konik biçimde
yayılan ses dalgalarıyla
hassas ölçümden
uzak ölçüm
hassasiyetine sahiptir. Sonikler ölçüm
konisinde bulunan objelerden etkilenir
ve dış sahada kullanıma elverişli değildir.
Ultra soniklerle normal ölçüm kapasitesi
20 m dir. Leica DISTO TM serisiyle 200 m’ye
kadar yüksek hassasiyette ölçüm
yapılabilmektedir.

Power Range Technology
avantajlar nelerdir?

TM

getirdiği

Basit: diğer ölçüm cihazlarıyla
20 m yada en iyi ihtimalle 40 m,
ölçüm yapabilirsiniz. Power RangeTechnology
ile bunun iki katını ölçersiniz:

m

0

20

40

60

80

100

Pisagor fonksiyonuna ne zaman ihtiyacım olur?
Mesafelerin doğrudan ölçülemediği durumlarda
örneğin hedef noktasının bulunmadığı
düz çatılar gibi Leica DISTOTM A8

Lazer ışını zararlı mıdır?
Hayır ürünlerimiz lazer sınıf II dir. Normal
koşullar altında gözleriniz kırpma refklesksiyle
korunur.
Garanti süresi ne kadar?
Ürünü satın aldıktan sonra 8 hafta içinde
www.disto.com adresinden kayıt yaptırarak
Leica DISTO TM üç yıllık ürün garanti
süresinden yararlanın. Cihazda garanti
kapsamında herhangi bir sorun halinde
bu üç yıllık periyotta
yetkili satıcınızla irtibata
TM
Leica DISTO
geçin.

3

Years
Warranty
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entegre eğim sensörüyle size bir çok ölçüm
noktası sunar. Bu özellik sayesinde Pisagor
fonksiyonunda olduğu gibi mesafeleri dolaylı
olarak ölçebilirsiniz. Bununla beraber 3 mesafe
ölçümü yerine eğim ölçülür. Doğrudan hedef
noktasının erişilemez olduğu durumlarda
idealdir.

1

1

1
?

?
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?
2
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Hangi Leica
DISTO™ lazer metreye
ihtiyacım var?

Uygulama

D2

D3

A5

A6

A8

Mesafe ölçümü
iç sahada alan,
hacim, sürekli ölçüm

•

•

•

•

•

Erişilmesi zor alanlarda
dolaylı yükseklik ve genişlik
ölçümü (Pisagor)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Oda ölçülerinin otomatik olarak
hesaplanması örneğin duvar,
alanları ve çevresel uzunluklar.
Entegre vizör sayesinde
dış sahada uzun mesafe
ölçümü
Eğim ölçümleri
Engel üzerinden yatay mesafe
ölçümü mümkündür

• (± 45°)

• (± 180°)

•

•

Dijital vizör kullanarak her
türlü aydınlatma koşulunda
uzak noktaları hedefleme

•

Yansıtma noktası olmaksızın
yükseklik ölçümleri (entegre
eğim sensörüyle olası kullanım
±180°)

•

BLUETOOTH
özelliği

®

data transfer

•

SWISS Technology
by Leica Geosystems
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1

4

5
3

6

1

Çanta
Art. No. 667169
Aksesuar taşıma
için.

2

Yapışkan
hedef levhası
Art.Nr. 723774
Kenarlara yapıştırmak
için
Hedef plakasıA4
Art.Nr. 723385
İki farklı yüzeyli
50 m için önerilir

3

4

Lazer gözlüğü
Art. No. 723777
Dış sahada lazer
noktasının kolay
görülebilmesi için.

5

Cep bilgisayarı için
bilek bağlantısı
Art. No. 739200
Rahat kullanım
sağlar.

6

Tripod
Leica TRI 100
Art. No. 757938
Kolay hassas
ayar özellikli
alüminyum tripod.

Laser class II
in accordance with
FDA 21CFR Ch.1 § 1040
Laser class 2
in accordance with
IEC 60825-1 and EN 60825-1
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Tüm Leica DISTOTM lara genel bakış
Teknik Bilgi
Ölçüm Hassasiyeti
Menzil

D2

D3

A5

A6

A8

± 1.5 mm

± 1.0 mm

± 1.5 mm

± 1.5 mm

± 1.5 mm

0.05 m – 60 m

Power Range Technology™

0.05 m – 100 m

0.05 m – 200 m

•

•

Uzaklığa göre lazer nokta
Ø çapı mm

0.05 m – 200 m

•

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

Minimum / maksimum
ölçümler

•

•

•

•

•

Sürekli Ölçüm

•

•

•

•

•

Toplama / çıkartma

•

•

•

•

•

Alan / hacim hesaplama

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Oda hesaplama
Pisagorla
dolaylı ölçüm 1)

•

Eğim sensörüyle
dolaylı ölçüm
Eğim sensörü
Ölçüm mesafesi
Lazer ışın hassasiyeti
Gövde hassasiyeti
Eğim sensöründeki birimler

•

•

± 45°
± 0.3°
± 0.3°

360°
± 0.15°
± 0.3°
± 90°; ± 180°; 360°;
0.00%; 0.0mm/m;
0.00 in/ft

± 45°, 0.00%

2-optik ve teleskopik
vizör

•

•

1

1

1

1
30

3-dijital vizör

•

Anlık değer tutma
Son değerleri çağırma

10

20

20

20

Zamanlayıcı

•

•

•

•

•

Ekran aydınlatma

•

•

•

•

•

Ölçüm birimleri

0.000 m, 0.00 ft,
0‘ 00“ 1/16,
0 1/16 in

0.000 m,
0.000 0 m, 0.00 m,
0.00 ft, 0.00 1/16
ft in, 0‘ 00“ 1/16,
0.0 in, 0 1/16 in

0.000 m, 0.00 m,
0 mm, 0.00 ft,
0.00 1/32 ft in,
0‘ 00“ 1/32,
0.0 in, 0 1/32 in

•

Data arayüzü 2)

BLUETOOTH ®
15.000
®
((BLUETOOTH
çalışma modunda
azalır)
otomatik

Bataryalarla yapılacak
ölçüm sayısı

5.000

Çok fonksiyonlu mesnet

manuel

Tripod bağlantısı
Bataryalar
Sıçrama /
toz koruma IP54
Boyutlar
Bütün ağırlık

2)

0.000 m, 0.00 m,
0 mm, 0.00 ft,
0.00 1/32 ft in,
0‘ 00“ 1/32,
0.0 in, 0 1/32 in

Ücretsiz yazılım

Tip AAA 2x1.5V
•
111x42x23 mm
90g

0.000 m, 0.00 m,
0 mm, 0.00 ft,
0‘ 00“ 1/32,
0.00 1/32 ft in,
0.0 in, 0 1/32 in

5.000

15.000

otomatik

otomatik
•

•

•

•

•

•

•

Tip AAA 2x1.5V

Tip AA 2x1.5V

Tip AA 2x1.5V

Tip AA 2x1.5V

•

•

•

•

Dahili terazi gözü

1)

0.05 m – 200 m

•

5.000
otomatik

125x45x24 mm

148x64x36 mm

148x64x36 mm

148x64x36 mm

110g

241g

270g

280g

Leica DISTO™ D2 bölümsel yükseklik olmadan.
Sistem gereksinimleri tavsiye edilen Pocket PC’ler : www.disto.com adresinden bulunabilir.

748533h_en_Family.indd 19

18.3.2008 15:14:21 Uhr

„Özellikle inşaat sahalarında
son derece hızlı olmalısınız,
ve Leica DISTO TM bunu hakkıyla
yapıyor.”

„Leica lazer metrelerle
yıllardır çalışıyorum.
Kalite ve güvenilirlik
bakımından son derece
tatmin edici.“

“En azından mesafe ve
eğim ölçümü yapabileceğim bir
cihaz var. Ve cebime
sığacak kadarda ufak.
Kısaca ideal!”
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