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PREDSTAVITEV

Leica DISTO D3aBT, D3a in DXT

Tehnološko napredni laserski merilniki
..O naprednih laserskih merilnikih priznanega proizvajalca Leica smo že pisali, tokrat pa si oglejmo novosti na trgu, ki so slovenskim
mojstrom na voljo na www.1meritev.si..

Natančne meritve lahko enostavno prenašamo na mobilne naprave s
pomočjo tehnologije Bluetooth.

Najbolj očitne težave vseh, ki potrebujejo kakovostne meritve, so verjetno
hiter in enostaven prenos podatkov ter robustnost laserskega merilca, zato si bomo tokrat ogledali dva modela priznanega proizvajalca Leica, ki
odgovarjata tudi tej dilemi.

Laserski meter Leica DISTO D3a BT
Z novim laserskim metrom proizvajalca Leica DISTO D3a BT lahko zahvaljujoč Bluetooth tehnologiji rezultate meritev brezžično in natančno prenesemo na dlančnik, osebni računalnik ali kakšno drugo mobilno napravo. Podatke lahko enostavno uporabimo in obdelamo v Excel, Word, AutoCAD in drugih programih.
Enostaven prenos meritev
je le ena od odlik Leica DISTO D3a BT.
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Računalniške novice

Poleg Bluetooth prenosa podatkov je DISTO D3a BT opremljen z načinom ''smart horizontal mode'', ki zaradi kombinacije med razdaljo in naklonom merjenja enostavno in natančno določi vodoravno razdaljo. Če merimo dolžino pri
naklonskem kotu ± 45° DISTO D3a BT vedno izračuna tudi
horizontalno dolžino. Merjenje je hitro in enostavno, tudi
kadar ciljamo v vrh objekta ali v ljudi.
Leica DISTO D3a BT lahko izračuna tudi pravokotno in trikotno prostornino, dimenzije sobe in različne kombinacije pitagorove funkcije. Omenimo še merjenje s časovno zakasnitvijo, pomnilnik za 20 meritev - koncept je torej zasnovan
tako, da je delo in življenje udobnejše.
Na digitalnemu vizirju visoke ločljivosti bodo rezultati prikazani na velikem zaslonu in pregledno razporejeni. S priti- DISTO D3a
skom na gumb se na zaslonu prikažejo dodatne informacije
o meritvah, na primer posredna višina, kot itd.
V kompletu uporabnik dobi tudi brezplačno programsko opremo za prenos podatkov “Leica DISTO Transfer”, ki jo odlikuje enostavna namestitev s
samodejnimi posodobitvami. AutoCAD programski vstavek (plug-in)
omogoča in precej poenostavi načrtovanje in risanje v AutoCAD programski opremi.
Posebnost serije D3a je še dejstvo, da se vizir nahaja na zaslonu, saj je pri
oddaljenih objektih večkrat težko videti lasersko točko (laserski žarek).
Leica DISTO D3a BT je lahko naš za 460 €. Na voljo je še model brez možnosti brezžičnega prenosa podatkov, Leica DISTO D3a (370 €).

Laserski meter Leica DISTO DXT
Če potrebujemo zares odporno napravo v vseh pogojih, se bomo morali
ozreti proti modelu Leica DISTO DXT, ki je odporen proti vodi ter prahu. Čiščenje pod tekočo vodo torej ne bo problem. Občutljivi merilni senzorji so
zaščiteni s čvrstimi gumijastimi deli, zato je model DXT še posebej odporen
in prenese padec iz 2 m.
Kadar instrumenta ne
moremo postaviti na izhodiščno točko merjenja, naj bo to vogal sobe, rob ali reža, nam to
omogoča večnamenski
nastavek, katerega izZa bolj robustno različico bomo morali postreči
vlečemo iz laserskega po modelu Leica DISTO DXT (odporen na padce,
metra. Laserski razdalje- vodo in prah).
mer Leica DISTO DXT
samodejno zazna položaj nastavka in tako prepozna začetek meritve.
Tudi Disto DXT ima raznolike funkcije, kot so odštevanje in seštevanje meritev, merjenje površin in prostornin, neprekinjeno merjenje, minimalna
oziroma maksimalna razdalja, PITAGORA itd. Zanj bo treba odšteti 340 €.
Če še vedno ne veste, kateri Disto laserski meter je pravi za vas, se nemudoma odpravite na naslov www.1meritev.si/kat/KATERI_DISTO, kjer jih lahko preprosto primerjate, glede na funkcionalnost, ki jo potrebujete. (P.R.)
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