Leica DISTO™ S910
Primeiro mundo. Meça qualquer coisa de qualquer lugar com
tecnologia P2P
Mede de ponto a ponto, equipado com Tecnologia P2P, o
Leica DISTO ™ S910 revoluciona o processo de medição
usando uma mão. A base inteligente integrada permite
medições entre quaisquer dois pontos de um local. A
combinação da Base Inteligente e o sensor de inclinação
integrado abre completamente novo possibilidades
tornando o Leica DISTO ™ S910 o mais versátil medidor de
distância a laser no mercado.
Obtenha dados de medição no formato DXF
O primeiro no mundo! O Leica DISTO ™ S910 pode guardar
todos os pontos medidos num arquivo DXF, como uma
planta baixa, layout de parede ou até mesmo como
dados 3D, que podem ser baixados posteriormente no
escritório para um PC através da interface USB.
Transferência em tempo real de dados pontuais
Os dados de medição podem ser transferidos
directamente num site através da interface WLAN, para
um computador portátil e ser processado num software.
Alcance de 300 m com tecnologia X-Range Power
Com a inovadora tecnologia X-Range Power, o Leica
DISTO ™ S910 representa a tecnologia de medição do
futuro. Alcança de até 300m/984 pés e garante o melhor
desempenho de medição.
Este conjunto é o sistema profissional completo para uma pontria conveniente, medições precisas de pontos e
criação de desenhos. Consiste no Leica DISTO ™ S910, e do, adaptador de tripé FTA360-S e do Leica TRI 70 tripé.
O instrumento e os acessórios vêm numa mala atraente e robusta.
FUNÇÕES:












Medição de distância
Medição mínima/máxima
Medição de volume/área
Função de pintor
Medição de inclinação
Modo Horizontal Inteligente
Medição de objectos inclinados
Altura de rastreamento
Medidas do perfil de altura
Subtracção/adição
Ponto de mira com zoom de 4x













Função da máquina Fotográfica
Medir com a imagem
Favoritos personalizados
Tela táctil
Compasso
Medição ponto-a-ponto
Medição inteligente de ângulo
Medição inteligente de área
Captura de dados DXF
Transmissão de dados WLAN
Bluetooth® SMART

ESPECIFICAÇÕES
Precisão
Alcance
Tecnologia X-Range Power
Faixa de medição Smart Base
Horizontal / Vertical
Distância em metros
Tolerância típica do P2P
Capacidade de nivelamento
Ponto de mira com zoom de 4x
Visão geral máq. fotográfica
Formatos de arquivo

± 1,0 mm
De 0,05 até 300 m

360° / -40° até 80°
2, 5, 10 m
2, 5, 10 mm
± 5°


Jpg. dxf

Memória para arquivos CAD
Software grátis para Windows
Aplicativo grátis
Interface de dados *
Autonomia por conjunto de
baterias
Baterias
O tempo de carga
Protecção
Dimensões
Peso com baterias

2 arquivos, cada c/ 30 pontos

iOS / Android
Bluetooth®, SMART, WLAN
Até 4000**
Li-ion
4h
IP 54
164 x 61 x 32 mm
290 g

* Requisitos do sistema e outros detalhes podem ser encontrados em www.disto.com / ** Reduzido no modo Bluetooth® ou WLAN
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