
 Leica 3D Laser   
این دستگاه یک طولیاب و لیزر اسکن کوچک و تمام اتوماتیک با دقـت و کـارایی بـاال بـراي رفـع تمـام نیازهـاي کارهـاي         

قابـل اتصـال   ( هدفیاب دیجیتال بالمسی  PDAو نیز 

  مناسب براي کار در فضاي داخلی و خارجی به صورت کامالً اتوماتیک و موتورایز

Dxf  با قابلیت اتصال اتوماتیک نقاط به یکدیگر... و  
ایسـتگاه کمکـی دیگـر بـه     قابلیت جابجایی دستگاه براي تحت پوشش قرار دادن نقاط غیر قابل دسترس از یک ایستگاه به 

  )جهت ادامه پروژه در همان سیستم مختصات قبلی
و قابلیـت انتقـال آسـان     PDA حافظه داخلـی  داخل فلش مموري یا

  نقطه به نقطه و پیاده سازي طراحی موردنظر به صورت

  براي اسکن

 

 درجه به صورت قائم

 متر 50میلیمتر در  4متر،  30میلیمتر در 

 ...تارگت و 

 Laser Distoبعدي الیکا   سهلیزري  یاب فاصله

این دستگاه یک طولیاب و لیزر اسکن کوچک و تمام اتوماتیک با دقـت و کـارایی بـاال بـراي رفـع تمـام نیازهـاي کارهـاي         
 .ساختمانی و حتی فضاي بیرون است

و نیز  ) InferaRedنحوه برقراري ارتباط با ( کنترل از راه دور
  )Wirelessبدون سیم یا به صورت 

مناسب براي کار در فضاي داخلی و خارجی به صورت کامالً اتوماتیک و موتورایز
  گیري در سه بعد با دقت باال با قابلیت اخذ تصویر از نقاط برداشتی

txt ،Excel ،Dxfبصورت  حجم/مساحت/محیط/زوایا/فواصلاتوماتیک 
قابلیت جابجایی دستگاه براي تحت پوشش قرار دادن نقاط غیر قابل دسترس از یک ایستگاه به 

جهت ادامه پروژه در همان سیستم مختصات قبلی(کمک سه نقطه مرجع 
داخل فلش مموري یا... و  txt ،dxfذخیره داده ها به فرمتهاي مختلف مانند 

  و نیز انتقال داده ها از رایانه به دستگاه
و پیاده سازي طراحی موردنظر به صورت )DXFمثالً به فرمت ( PDA وارد کردن طرح موردنظر به دستگاه

  اتاق به صورت افقی و عمودي فقط با یک ایستگاه 
براي اسکن محدوده موردنظر ایانعرفی نقطه شروع و پقابلیت اسکن اتوماتیک با م

  ویرایش اسکن اتوماتیک اتاق جهت داشتن طرحی کامل
 ... و انتقال ارتفاع ،تراز، ایجاد محورهاي موازي ایجاد شاقول، آفست، سطح

  مشخصات فنی
 داراي لیزر مرئی قرمز رنگ

درجه به صورت قائم 250درجه به صورت افقی،  360: اتوماتیک چرخش
 متر 50متر تا  0.5

میلیمتر در  2، متر 10متر در میلی1: همزمان زاویه یابی و فاصله یابی
 )متر 50میلیمتر در  2/1( ثانیه 5: )قائم/افقی( دقت زاویه یابی

 درجه ±3: محدوده تراز اتوماتیک
 ثانیه 10: دقت تراز اتوماتیک

 برابر 8قابلیت بزرگنمایی تا اینچی با  8/4با صفحه نمایش 
تارگت و ، USBبه همراه فلش مموري صنعتی، باتري، شارژر، کابل 

 )اینچ 8/5(قابل نصب روي سه پایه نقشه برداري 

ü          این دستگاه یک طولیاب و لیزر اسکن کوچک و تمام اتوماتیک با دقـت و کـارایی بـاال بـراي رفـع تمـام نیازهـاي کارهـاي
ساختمانی و حتی فضاي بیرون است

ü  کنترل از راه دورداراي دستگاه
یا به صورت  USBکابل  با
ü مناسب براي کار در فضاي داخلی و خارجی به صورت کامالً اتوماتیک و موتورایز
ü گیري در سه بعد با دقت باال با قابلیت اخذ تصویر از نقاط برداشتی اندازه
ü  اتوماتیک ذخیره
ü  قابلیت جابجایی دستگاه براي تحت پوشش قرار دادن نقاط غیر قابل دسترس از یک ایستگاه به

کمک سه نقطه مرجع 
ü  ذخیره داده ها به فرمتهاي مختلف مانند

و نیز انتقال داده ها از رایانه به دستگاه به رایانهها  داده
ü وارد کردن طرح موردنظر به دستگاه
ü اتوماتیک اسکن 
ü قابلیت اسکن اتوماتیک با م
ü ویرایش اسکن اتوماتیک اتاق جهت داشتن طرحی کامل
ü ایجاد شاقول، آفست، سطح

مشخصات فنی
ü داراي لیزر مرئی قرمز رنگ
ü چرخش
ü 0.5: برد
ü همزمان زاویه یابی و فاصله یابی دقت
ü دقت زاویه یابی
ü محدوده تراز اتوماتیک
ü دقت تراز اتوماتیک
ü  با صفحه نمایش
ü  به همراه فلش مموري صنعتی، باتري، شارژر، کابل
ü  قابل نصب روي سه پایه نقشه برداري

  


