
Leica DISTO™ S910
Pomiary punktów
i tworzenie planów 3D



Nowość na skalę światową
Zmierz wszystko z dowolnego miejsca
z pomocą technologii P2P

20 lat temu Leica Geosystems zaprezen-
towała swój pierwszy ręczny dalmierz 
laserowy, rewolucjonizując rynek urzą-
dzeń pomiarowych. Od tego czasu wy-
znaczamy wzorce wydajności zarówno 
przy łatwych, jak i złożonych zastosowa-
niach pomiarowych. Głównym motorem 
naszego działania jest niegasnący duch 
innowacyjności. To właśnie dzięki niemu 
nasi specjaliści mogą wcielać w życie po-
jawiające się idee. Wprowadzając urzą-
dzenie Leica DISTO™ S910 firma Leica 
Geosystems po raz kolejny wyznacza 
nowy standard i upraszcza codzienne 
zadania związane z pomiarami. Dzięki 
Leica DISTO™ S910 można wykonywać 
wszystkie pomiary z jednego punktu  
i jednocześnie zapisywać cyfrowo w po-
staci danych punktowych. Prawdziwe 
ułatwienie pracy!



Leica DISTO™ S910
Zwiększa wydajność na placu  
budowy i w biurze

Przesył współrzędnych punktów  
w czasie rzeczywistym

Pomiar punktów i powierzchni

 � Mierzenie przetrzenne 
Leica DISTO™ S910 rewolucjonizuje dokonowynie pomiarów 
technologią P2P za pomocą ręcznie sterowanych dalmierzy 
laserowych. Dzięki zintegrowanej funkcji Smart Base można  
z jednej pozycji mierzyć odległości, np. szerokości pomiędzy 
dowolnymi, również niedostępnymi, punktami. Zestawienie  
Smart Base i zintegrowanego czujnika pochylenia daje zupełnie 
nowe możliwości i sprawia, że Leica DISTO™ S910 jest laserowym 
dalmierzem do wielostronnego zastosowania.

 � Zapis danych pomiaru w formacie CAD 
Kolejna nowość na rynku światowym! Za pomocą Leica DISTO™ 
S910 można zebrać wszystkie punkty pomiarowe w pliku DXF  
na pendrive jako rzut, szkic lub nawet jako dane trójwymiarowe  
i zapisać je później w biurze. Dla obszernej i pewnej dokumentacji 
Leica DISTO™ S910 zapisuje nawet wszystkie zdjęcia, pokazujące 
miejsca w których zostały pobrane pomiary. Upraszcza i precyzuje 
to tworzenie planów lub kontrolę jakości obiektów. 

 � Przesył współrzędnych punktów w czasie rzeczywistym 
Poprzez łącze WIFI można przesyłać z miejsca dane bezpośrednio 
na przenośny komputer i opracowywać je dalej w wybranym 
programie. Nawiązanie połączenia jest bardzo proste – porówny-
walne z bezprzewodowym punktem dostępu do internetu. I tak  
w czasie rzeczywistym można utworzyć lub sprawdzić niezliczoną 
ilość punktów pomiarowych – ze zdjęciami lub bez. Bezpłatny 
program Leica DISTO™ transfer wspomaga poza tym przesył 
wyników w AutoCAD® i BricsCAD®. 

 � 300-metrowy zasięg dzięki X-Range Power Technology 
Innowacyjna technologia X-Range Power sprawia, że Leica DISTO™ 
S910 kryje w sobie przyszłościową technikę dokonywania 
pomiarów. Umożliwia zasięg do 300 m i dba o najlepszy wynik 
pomiarowy, co oznacza szybkie i niezawodne pomiary na słabo 
odbijających obiektach docelowych lub przy dużym nasłonecz-
nieniu. Zasięg i dokładność sprawdzana jest wg ISO 16331-1. 
Dlatego Leica DISTO™ S910 dotrzymuje to co obiecuje.

WLAN

360°
±0.1°

300m min
max

+
digital sec

a b

Celownik
Powiększenie x4



Kompletny zestaw
do profesjonalnych pomiarów

Komplet ten to profesjonalny zestaw do praktycznego 
pomiaru odległości, precyzyjnego mierzenia przestrzen-
nego i tworzenia planów. W skład zestawu wchodzą 
Leica DISTO™ S910, Leica adapter statywu FTA360-S i 
statyw Leica TRI 70. Urządzenia i akcesoria umieszczone 
są w atrakcyjnej i wytrzymałej walizce.

Oryginalne akcesoria

Adapter do statywów budowlanych
Nr artykułu 828 416

Statyw Leica TRI 70
Nr artykułu 794 963

Statyw Leica TRI 100
Nr artykułu 757 938

Statyw Leica TRI 200 
z gwintem ¼"
Nr artykułu 828 426

Adapter  
Leica FTA360-S 

Nr artykułu 828 414

Tarcza celownicza  
Leica GZM3 

Nr artykułu 820 943



Dane techniczne

Średnia dokładność pomiaru ± 1,0 mm
Zasięg 0,05 do 300 m
X-Range Power Technology
Obszar pomiaru Smart Base
poziomy
pionowy

360°
– 40° do 80°

Odległość w m 
typ Tolerancja funkcji P2P

2, 5, 10 m 
2, 5, 10 mm

Obszar niwelacji ± 5°
Cyfrowy celownik z 4-krotnym 
powiększeniem obrazu
Aparat szerokokątny
Formaty plików jpg, dxf

Oprogramowanie i aplikacje

Windows 7 
(WLAN)

Od Windows 8.1 
(WLAN i  
Bluetooth® 4.0)

Android od 4.3
(Urządzenia z Bluetooth® 2.1  
i profilem SPP)

iOS
(Urządzenia z  
Bluetooth® 4.0)

Leica DISTO™ S910 Leica DISTO™  
transfer

Leica DISTO™  
 transfer

Leica DISTO™ transfer BLE
Leica DISTO™ sketch

Leica DISTO™ sketch
Tools for Pro

Zapis dla danych CAD 20 plików, po 30 punktów
Darmowe oprogramowanie  
pod Windows
Darmowe aplikacje iOS / Android
Interfejs do transmisji danych* Bluetooth® SMART,  

WLAN
Liczba pomiarów na jednej baterii do 4000**
Baterie Li-Ion Akku
Czas ładowania 4 h
Klasa odporności IP 54
Wymiary 164 × 61 × 32 mm
Waga wraz z bateriami 290 g

 *  Wymagania systemowe oraz dalsze informacje znajdują się pod adresem: 
www.disto.com

 ** Redukcja w trybie Bluetooth® lub WiFi

 � Zasięg

 � Funkcja minimum / maksimum

 � Pomiar powierzchni i objętości

 � Wspomaganie prac malarskich

 � Pochyłomierz

 � Smart Horizontal Mode

 � Pomiar obiektów pochyłych

 � Wysokościowe pomiary śledzące

 � Pomiar profili wysokościowych (niwelety)

 � Odejmowanie / dodawanie

 � Celownik z 4x powiększeniem

 � Aparat

 � Pomiary na zdjęciach

 � Ustawienia osobiste

 � Ekran dotykowy

 � Kompas

 � Pomiar od punktu do punktu

 � Inteligentny pomiar kątów

 � Inteligentny pomiar powierzchni

 � Pobór danych DXF

 � Przesył danych przez WiFi

 � Bluetooth® SMART

Przegląd funkcji

Darmowa aplikacja: Tools for Pro* & Leica DISTO™ sketch
Pokonywanie wyzwań na placu budowy

*Aplikacja Tools for Pro nie jest dostępny na Google Play

Klasa lasera 2 
zgodnie z IEC 60825-1



by Leica Geosystems

PROTECT

Dożywotnia 
gwarancja producenta

Żadnych kosztów 
przez trzy lata*

Certy�kowana 
jakość

Szwajcarska 
technologia

PROTECT podlega pod Międzynarodową Gwarancję 
Producenta i Ogólne Warunki Handlowe dla PROTECT, 
więcej na ten temat www.leica-geosystems.com/ 
protect.

*  Dostępne dzięki bezpłatnej rejestracji online  
w przeciągu 8 tygodni od zakupu.

PROTECT by Leica Geosystems
Zawsze chronimy – Twój sukces

Leica Geosystems – jako wiodący producent dalmierzy laserowych – tworzy  
instrumenty, które spełniają wszystkie normy dokładności i zasięgu nie tylko  
w warunkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistym otoczeniu placu budo-
wy. Każdy nowy dalmierz jest indywidualnie sprawdzany zgodnie z zasadami 
ustalonymi w normie ISO. Nasze produkty oferują wysoką miarę niezawodności, 
dokładności i wytrzymałości – nawet w najcięższych warunkach na budowie. 
Zwiększają produktywność i sukces naszych klientów. Dzięki PROTECT by  
Leica Geosystems oferujemy pierwszorzędny serwis, na który zawsze i wszędzie 
można polegać.

Twój sprzedawca

Więcej informacji na stronie  
www.leica-geosystems.com/protect
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