
 

Leica DISTO™ D3a 
Multifunkční ruční laserový 
dálkoměr, přesné měření 

 

 

Leica DISTO™ D3a – 
Jak měřit přesně a rychle? 
 
Leica DISTO D3a nabízí přesnost měření dé-
lek ± 1,0 mm, a to stisknutím jediného tlačítka. 
Díky zabudovanému sklonoměru změříte i 
nepřístupnou vodorovnou výšku nebo převý-
šení.  
Velký osvětlený ukazuje zřetelně a čitelně 
všechny výsledky měření. 

 
 
Vlastnosti: 
 
n Smart Horizontal Mode™ 
n Měření sklonu (± 45°) 
n Osvětlený 4řádkový displej 
n Multifunkční koncovka 
n Odolný proti dešti a prachu (IP 54) 
n Power Range Technology™ 
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Smart Horizontal Mode™ Výpočetní funkce Přehledný a jasný displej 

Díky kombinaci dálkoměru a sklono-
měru můžete rychle a přesně určit 
vodorovnou délku. Stisknutím jediného 
tlačítka zjistíte vodorovnou délku (i 
přes překážky), ale také navíc např. 
výšku.  

Leica DISTO™ D3a umí vypočítat plochu a 
objem obdélníku nebo trojúhelníku a různé 
typy Pythagorovy věty. Dále můžete využít 
časovou samospoušť měření a paměť pro 
20 posledních měření. To vše dovoluje 
používat širokou škálu funkcí. 

Všechny výsledky vidíte na velkém 
(2”), přehledném a vysoce kontrast-
ním displeji. Jedním stisknutím tlačítka 
na displeji zobrazíte také další doplň-
kové výsledky (např. pokojové rozmě-
ry, …). 

DISTO využije každý 
 
n architekt 
n odhadce 
n realitní agent 
n projektant 
n okenář 
n pokrývač a tesař 
n podlahář 
n omítkář 
n malíř pokojů 
n elektrikář 
n instalatér 
n truhlář 
n zedník 
n    a řada dalších 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laserová třída 2  
v souladu s IEC 60825-1 

Technické parametry 
  

Typická přesnost měření ±1,0 mm 
Dosah 0,05 až 100 m 
Jednotky měření 0.000m, 0.0000m, 

0.00m, 0.00ft, 
0’00’’, 1/32,0.0in,  

0 1/32in 
Power Range Technology™ • 
Délka v metrech 
Ø laserové stopy v mm 

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

Měření minima / maxima • 
Kontinuální měření • 
Sčítání / odčítání • 
Vytyčování, vícenásobné • 
Měření plochy / objemu • 
Výpočet údajů místnosti • 
Úhly • 
Nepřímé měření pomocí Pythagorovy 
věty 

• 

Nepřímé měření pomocí měření sklonu • 
Sklonoměr 
Rozsah měření 
Přesnost laserového paprsku 

 
  ±45° 

   ±0.3° 
Jednotky měření sklonu ±0.0°, 0.00% 
Uložení konstanty • 
Paměť měření posledních hodnot • 
Časová samospoušť • 
Osvětlení displeje • 
Výdrž měření s jednou sadou baterií až 5 000 
Multifunkční koncovka • 
Závit na fotostativ • 
Baterie Typ AAA 2x1,5V 
Odolnost vůči vodě a prachu IP54 • 
Rozměry 127×49×27,3mm 
Hmotnost včetně baterií 149 g 

Součástí dodávky je: 
 
dálkoměr Leica DISTO™ D3a  
pouzdro 
cílový terč 
řemínek 
baterie 
rychlonávod 
CD-ROM s podrobným návodem v češtině 
a dalšími materiály 
  
 

 

 


