
A felújítási munkák alatt széleskörű 
mérés volt szükséges egy törté-
nelmi épület tetőterében.
Miután a faanyag károsodása 
megállapítást nyert, eldöntöt-
ték, hogy a fa-szerkezet részeit 
megújítják.
Érintettek voltak a tetőgerendák, 
néhány tetőablak, fal, és men-
nyezeti gerenda.
A komplikált geometria miatt a Leica 
3D Disto bizonyult a legideálisabb 
eszköznek a létező mérések elvégzé-
séhez.
A fontos tetőgerendák egyetlen állás-
pontból felmérhetők voltak, mindegyik 
megfelelő magassággal és pontos 
pozícióval.
A fényképek, amelyeket a beépített 
kamerával készültek, megkönnyítet-
ték a mért pontok elhelyezését, és 
lehetővé tették a gyakran készített 
vázlatok elmentését.
A 3D Disto szkennelés funkcióját 
használták a metszetek 
előkészítéséhez.

Az a képesség, hogy ki lehet válasz-
tani a vízszintes vagy függőleges 
méréseket, gyorsan szolgáltatta az 
alapot a kívánt helyszínek részletes 
vagy metszeti rajzaihoz.
A teljesen automatikus mérés még 
a homlokzatméréshez való alkal-
masságát is bizonyította.
A 3D Disto nélkül több méret csak 
emelőpad használatával lett volna 
megmérhető.
Sok szobába nem is lehetett belépni, 
mert a födémek el lettek távolítva.
A 3D Disto használatával mégis 
képesek voltunk ezeket felmérni.
Eltekintve a pozícióktól és 
magasságoktól, a mérés kiértékelése 
adatot szolgáltatott a tető dőléséhez 
és a szoba szögeihez is, amelyeknek 
a megmérése általában nehézkes 
vagy akár lehetetlen.
Ez sok munkától megkímélte a válla-
lkozókat, biztosította, hogy kevesebb 
legyen az anyagveszteség, és azt, 
hogy sima és hatékony legyen az 
illesztés.
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Kihívás
Fa-keretes épület felújítása

Megoldás
Mérések Leica 3D Disto eszköz 
használatával való végzése és CAD 
rendszerbe történő átvitele

Eredmények
- Gyors és hatékony mérés
- Megbízható mérés a legegyszerűbb  
 művelettel
- Elérhetetlen pontok mérése
- A mért adatok egyszerű továbbítása  
 CAD rendszerbe, homlokzati és   
 metszeti tervek létrehozása.

Klaus Köppel, Szerkezetépítő Mérnök, 
Tervező-Rajzoló



Termék-Körvonalak
• Nagy pontosság
• Mérés egyetlen álláspontból
• Elérhetetlen pontok mérése
• Szoba szkennelés funkció
 - Szkennelés funkció homlokzatok 
   automatizált méréséhez
 - Egyedi pontok mérése részletekhez és  
   homlokzat szkennelés
• Beépített kamera a dokumentációhoz
 (leegyszerűsíti a kiértékelést)

További információkért lépjen kapcsolatba
mate.makso@leica-geosystems.com

Leica Geosystems Hungary Kft.
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6/C
Telefon: +36-1-814-3420
Fax: +36-1-814-3423 

www.leica-geosystems.hu

A metszeti vagy részletes rajzok a Leica 3D Disto 
eszközzel való szkennelésen alapultak.


