
Leica 3D Disto
gjenskapelse av den 
virkelige verden



Vakkert produktiv
Din nye partner for  
effektiv rom-måling

Måler
… i 3 dimensjoner med stor presisjon.

registreringer
… i ulike formater.

RAUM: 
90/0/0°

Prosjekter 
… punkt for punkt.

Leica 3D Disto
gjenskapelse av den  
virkelige verden



Enestående allsidighet
en mester i måling

Rom skan
Både i fullautomatisk og manuell stilling 

kan du måle hele rom, vegger, vinduer, 

strukturelle forbindelser eller trapper – fra 

bare ett stasjonspunkt.

Leica 3D Disto
Behold kontrollen – uansett rommets 

form. Måler og registrerer uten proble-

mer, arealer, helninger og vinkler, selv i 

utilgjengelige punkter. glemte målinger 

og håndskrevne feil hører fortiden til.



Komplikasjoner gjør det 
bare enda morsommere

leica 3D Disto klarer alle 

utfordringer. kurvede 

overflater, skråvegger, 

utilgjengelige steder –  

mål som en fagmann.

Projektor
rett til punktet. enten det gjelder rute-

nett i himlingeller prosjekt layout for 

gulv eller vegger– leica 3D Disto projek-

terer ditt design på enhver overflate – 

punkt for punkt.

Verktøy
Quick tools inspirerer brukeren: eta-

blering av lodd, oppsett av nivå-refe-

ransepunkter eller nøyaktig overføring 

av forskyvninger og lokaliseringer.





Ikke rom for feil
Anerkjennelse fra fagfolk

Enten det gjelder måling, utsetting eller projeksjon, 
utarbeide eller endre tegninger … Leica 3D Disto vil 
klare alle dine utfordringer.

Rørlegger

tidligere måtte vi være to mann for å 

måle et rom eller overføre planen fra 

gulv til himling. i dag klarer jeg jobben 

alene med leica 3D Disto. Det trengs 

bare projeksjon eller utsetting av 

punkter, parallelle linjer, nivåreferan-

ser og rutenett – det kan ikke gjøres 

hurtigere eller mer pålitelig.

Kjøkkenmontør

en feil måling her, en glemt avstand 

der. For en liten virksomhet kan den-

ne type feil bli kostbart. Men nå som 

jeg har en leica 3D Disto, er alt under 

kontroll! jeg kan måle rom automatisk 

og eksportere alle tegningene og må-

lingene til mitt CAD-program. 100 % 

feilfritt!

Taklegger

Det er virkelig en utfordring for meg 

og mine kolleger å måle et tak nøyak-

tig og raskt fra bakken.Men nå har vi 

leica 3D Disto! jeg kan utarbeide et 

tilbud på rekordtid.



Bygningsentreprenør

jeg må ha alt up-to-date! For service og 

vedlikehold må jeg nødvendigvis ha aktu-

elle tegninger og tredimensjonale data. 

tidligere måtte jeg foreta hver måling, 

lage skisser og deretter mate alt inn i en 

PC. 3D Disto gir meg samtlige romdata; 

det setter fart i prosessen.



Det siste nye produktet  
fra lasermålingens pioner
tre dimensjoner – en løsning

Leica 3D Disto er et robust og nøyaktig produsert 
måleinstrument. En meget nøyaktig kombinasjon av 
avstands- og vinkelmålinger bestemmer den nøyak-
tige posisjonen for hvert punkt som er tilsiktet med 
det innebygde kamera og oppfanget av laserstrålen. 
Kort sagt: Leica 3D Disto detekterer plasseringen  
og høyden av målepunktet. 

Den kan alt

 � Måle plan posisjon, høyde og avstand i samtlige  

tre romakser

 � intuitiv brukerveiledning fra assistenter

 � Måle fra en stasjon – hvert synlig punkt kan måles ved 

tilsikting med det synlige laserlyspunktet – uten behov 

for å gå til punktet

 � Måling mot vanskelig tilgjengelige punkter som for 

eksempel takkanter

 � registrering av konstruksjonens himling-, gulv- og 

takflater, volumer, helninger, fall, høydeforskjeller, 

vinkler

 � lodding av punkter, parallellforskyvning av akser, 

horisontering, overføring av nivåer fra vegg til vegg 

glem libelle og måletape!

 � Målingene vises i sann tid som tegninger på skjermen

 � Posisjonsnøyaktig presentasjon av de målte punktene  

i kameraets display

 � lommekalkulator

 � registrert informasjon i form av standardtabeller, fotos, 

DXF-filer og tekstfiler med et tastetrykk

 � Fjernstyrte målinger

 � Data- import og eksport på PC og UsB minnepenn



Det siste nye produktet 
fra lasermålingens pioner
tre dimensjoner – en løsning

styring med en praktisk håndholdt enhet – eller trådløst 

med WlAn. Målingene kan utløses på den tydelige skjer-

men med høy oppløsning og vises som en tegning. For opp-

gaver som krever at hendene holdes frie, er det en lett-

betjent, håndholdt fjernkontroll - det har aldri vært enklere.

Og den har alt dette

 � Presisjon: 

nøyaktig til 1 mm ved 10 m

 � Håndholdt enhet med en moderne 

berøringsskjerm og høyoppløselig 

fargedisplay 

 � trådløs forbindelse mellom sensor 

og håndholdt enhet eliminerer 

tukling og begrensning på grunn 

av kabler. gå bort til målet og se 

hvor du måler

 � Digital punktsøker med 8x zoom 

for nøyaktig peking over lange 

avstander

 � integrert kamera

 � sensoren kan plasseres på enhver 

stabil overfl ate eller monteres på et 

stativ med 5 ⁄ 8" gjenger

3D Disto

Håndholdt 
enhet

Fjernkontroll



Måling av et rom
Det er enkelt å lage et rom

Et stort pluss ved Leica 3D Disto

 � Velegnet for alle målingene i rommet

 � Måling av separate punkter referert til nivåets nullpunkt

 � Måler automatisk alle veggflater, horisontale eller 

vertikale: Bare definer hvilket areal som skal måles, 

avstand mellom målingene og sett i gang. ingen detaler 

er glemt, vinkler og ting ute av plan blir oppfanget

 � Utbrettsmetode: Veksling fra plan til høyde – for måling 

av detaljer på vegger, for visualiseringeller for kontroll av 

tidligere målte verdier/punkter

 � nyttig verktøy for måling av vinduer og rørtilslutninger 

som sparer arbeid

 � Automatisk oppretting av tegninger med grenser, 

brettemerker og data eksport: Data kan skrives ut  

uten behov for ytterligere behandling

Detaljer betyr alt ved oppmåling av et rom.  
Feltprogrammet «Rom skan» byr på ytterligere 
funksjoner for måling av veggflater og automatisk 
måling av arealer som du definerer. Du kan også  
referere målingene til anleggets nivå-nullpunkt.

Med leica 3D Disto kan  
du måle alle veggflater, 
inklusive vinduer, døre  
og rørtilslutninger



Måling av et rom
Det er enkelt å lage et rom

Mål fra rom til rom
Med valgmuligheten «nytt stasjonspunkt» er det lekende 

enkelt å måle fra rom til rom. 

Du kan lagre, endre og kontrollere stasjonspunktet

 � Fortsett målingene etter at stasjonspunktet er endret 

på leica 3D Disto

 � Ytterligere målinger kan når som helst føyes til tidligere 

lagrede data

Alt gjøres fra stasjonspunktet: 
Bare mål fra et rom til det 
neste.



Projektor
Planene er til for å vises

Ved hjelp av feltprogrammet «Projektor» kan det 
lages mønstre og rutenett fra eksisterende layouts 
på gulv, himling eller veggflater. Punkt for punkt. 
Neste punkt vises med ett trykk på fjernkontrollen. 
Ideelt når du står på en stige eller en plattform og 
har hendene fulle.



Punkt for punkt nøyaktighet:

 � Bestem rutenettet manuelt eller importer det fra en 

DXF-fil som er forberedt

 � Praktisk verktøy er til hjelp ved justering av metodene 

for å passe til overflaten

 � Bare velg og mål første punkt i plan – og laseren viser 

automatisk posisjonen. så er det gjort!

 � og alt du trenger er fjernkontrollen som på en enkelt 

måte brukes til å kontrollere utsettingen fra stasjons-

punktet



Verktøy
enkelt, praktisk, raskt

2,000 m
0,500 m

1 2

Rask lodding
ideelt for loddpunkter opp eller ned – 

uten behov for å stå over loddpunktet: 

bare mål til punktet som skal loddes.  

laserens lysflekk viser den nøyaktige po-

sisjon av loddpunktet.

Rask utsetting
Merk av et punkt raskt og enkelt på veg-

gen: Bare pek og definer den horisontale 

eller vertikale avstanden. Ønsket punkt 

vises med et tastetrykk.

Parallelle linjer
Mål to punkter på en rett linje og legg inn 

en parallell avstand. Uansett hvor det 

pekes, vil laserens lysflekk flytte seg 

nøyaktig på den parallelle linjen.



Verktøy
enkelt, praktisk, raskt

+ 1,000m

+ 4,200m

+ 1,000m

Horisontering
Merk av og mål referansepunktene på 

samme høyde på veggene og hellende 

overflater. installasjon av f.eks. himlings-

spor: Bare mål referansepunktet og pek 

mot utsettingsposisjonen.

Nivå referanseplater
sett på nivåmerkene og mål høydefor-

skjellene til et referansepunkt. ideell  

f.eks. for å feste og overføre nivå refe-

ranseplater.

Høydekontroll
noen høyder er vanskelige å måle fordi 

det ikke er mulig å måle en direkte  

avstand, f.eks. der det er trær eller ka-

beloppheng i veien. Bare mål ett punkt 

på gulvet og drei instrumentet mot mål-

punktet. Høyden blir beregnet.



 Rom for forbedring
Føl deg vel



Stort  rom? Ingen rette vinkler? Skrå 
vegger? Mange detaljer? Vanskelig  
adkomst? Ingen grunn til bekymring: 
Leica 3D Disto måler alt du trenger. 
Stige? Mobil arbeidsplattform? La dem 
bli stående nede.

intet stativ tilgjengelig? Det gjør ikke noe 

– bare sett 3D Disto på et bord eller  

på gulvet. Horisontering? ikke nødvendig. 

Fotos for dokumentasjon? ikke noe pro-

blem, det innebygde kameraet sørger for 

bildene.

gå rundt i rommet med den håndholdte 

enheten– som er trådløs.

Måling med fjernkontroll. Bare fem taster 

– mye mindre enn på en tV fjernkontroll.

Du har gjort ferdig rommet – lekende lett. 

en god følelse å ha alt under kontroll.



Alt lagret
intet går tapt

Si farvel til uleselige håndtegnede skisser!  Leica 3D 
Disto registrerer hver eneste måling. Filbehandlings-
systemet sørger for omfattende dokumentasjon 
av samtlig prosjekter,  målte data og fotografi er, 
og gjør dem klare til videre behandling.

Perfekt grensesnitt til din PC
Alle data er forberedt for eksport til en 

PC eller UsB-minnepenn, med bare et 

tastetrykk. standardiserte dataformater 

for lister, tabeller, fotos og tegninger 

gjør at resultatene umiddelbart kan im-

porteres, vises og viderebehandles.

.txt.dxf .csv .jpg



Tekniske spesifikasjoner 
oversikt

Goniometer egenskaper (Hz/V) Måleområde Horisontal 360°; vertikal 250°

nøyaktighet 5 ,̋ svarer til 1,2 mm @ 50 m

Laser-avstandsmåler egenskaper type koaksial, synlig rød laser

Måleområde 0,5—50 m

laser klasse 2

laser type 650 nm; < 1 mW

∅ laser lysflekk (på en avstand av) 10 m: ~7 mm × 7 mm
30 m: ~9 mm × 15 mm

Indirekte måling nøyaktighet (3D)
kombinasjon av vinkel og avstand

 @ 10 m @ 30 m @ 50 m
Ca. 1 mm 2 mm 4 mm

Helningssensor selvhorisonterende område ± 3°

nøyaktighet 10 ,̋ svarer til 2,5 mm @ 50 m

Digital punktsøker Zoom (forstørrelse) 1×, 2×, 4×, 8×

synsfelt (@ 10 m) 1×: 3,40 m × 2,14 m
2×: 1,70 m × 1,07 m
4×: 0,85 m × 0,54 m
8×: 0,42 m × 0,27 m

Rundlibelle innstillingsnøyaktighet* 1°/mm

Betjening skjerm skjerm med høy oppløsning, 800 × 480 piksler, 4,8" tFt 
tynnfilmtransistor lCD, 16 millioner farger

taster / brukergrensesnitt 3D Disto: 1 På / Av tast
Håndholdt enhet: berøringsskjerm, 1 På / Av tast

Minne Flashminne 32 gB

grensesnitt 3D Disto: UsB type B, strømforsyning power pack,  
strømforsyning til håndholdt enhet
Håndholdt enhet: UsB type A, strømforsyning power pack

Kommunikasjon kabel UsB: Micro-B UsB og type A, WlAn

trådløs sD kort, område: 50 m (avhengig av omgivelsene)

Data format import DXF; eksport DXF, tXt, CsV, jPg

Strømforsyning type 3D Disto: li-ion batteri, spenning: 14,4  V / 63 Wh,  
ekstern strømforsyning: 24 VDC / 2,5 A, ladetid 8 h 
Håndholdt enhet: li-ion batteri, 2500 mAh, 3,7 V,  
ekstern strømforsyning: 5 VDC / 2,0 A, ladetid7 h

Driftstid 3D Disto: 8 h 
Håndholdt enhet: 6 h

Feste 5 ⁄ 8" gjenge

Dimensjoner (B×H×D) 3D Disto: ∅ 186,6 × 215,5 mm
Håndholdt enhet: 178,5 × 120 × 25,8 mm

Vekt 3D Disto: 2,8 kg 
Håndholdt enhet: 0,33 kg

Miljø Driftstemperatur område 3D Disto: –10 til 50 °C
Håndholdt enhet: –10 til 50 °C

lagringstemperatur 3D Disto: –25 til 70 °C 
Håndholdt enhet: –25 til 70 °C

Vann og støv beskyttelse 3D Disto: iP54 (ieC 60529)
Håndholdt enhet: iP5x

Fuktighet Maks. 85%, ikke-kondenserende

Fjernkontroll (IR) område 50 m (avhengig av omgivelsene)

kommunikasjon infrarød (ir)

Batteri 1 AA, 1,5 V

*nøyaktighet er spesifisert ved 20 °C.

Illustrasjoner, beskrivelser og tekniske data er bare til orientering;  
det tas forbehold om endringer. Trykt i Sveits.  
Opphavsrett Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Sveits 2011

Laser klasse 2 
I samsvar med IEC 60825-1

 

Registrer produktet på 
www.leica-geosystems.com
innen 8 uker fra kjøpsdato, 

og garantiden blir da forlenget 
med et ekstra år

3års  
garanti



myWorld@Leica Geosystems
Følg den siste nye utviklingen

Besøk Leica Geosystems på www.leica-geosystems.com 
og registrer din Leica 3D Disto på Leica myWorld. Du  
vil motta din personlige og sikre adgang til internett-
portalen.

Vær oppdatert
i myWorld kan du finne opplysninger om alle viktige sider 

ved produktet: Dokumentasjonen omfatter håndbøker, for-

slag til løsninger, og den er alltid oppdatert. instrumentets 

programvare kan kontrolleres og oppdateres. ingen andre 

steder finnes det så mange tips og opplysninger vedrøren-

de leica 3D Disto, presentert i en slik kompakt form enn på 

leica myWorld.



myProduct
se hvilken programvarelisens du har. sjekk status for din 

leica 3D Disto. Undersøk om programvaren er aktuell ver-

sjon.

mySupport
noen spørsmål? Her finnes de riktige svarene.

myTraining
Utnytt hele potensialet forleica 3D Disto og opplev alle  

de mulighetene som byr seg med dette fascinerende nye 

måleinstrumentet.

myService
kan du ikke ta denne kabelen igjen? Her finner du de ste-

dene som leverer reservedeler.



www.disto.com

en godt utført jobb, en tilfreds 

kunde, en god følelse. slik bør 

det være. Med 3D Disto vet jeg 

at alt er ok. selv med min 

erfarne stab var jeg litt usikker 

med hensyn til om alle dimen-

sjoner var riktige; under visse 

omstendigheter kan en enkelt 

feiltakelse bli svært kostbar. 

Men det hører heldigvis fortiden 

til. Med 3D Disto er jeg alltid på 

den sikre siden.

Leica 3D Disto
en god følelse …
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