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Leica 3D Disto használata egy történelmi
épületben létesítendő lift tervezéséhez

Társaság
építészek: rlc ag
Thalerstrasse 10
CH-9424 Rheineck, Svájc
Kihívás
Lift tervezése egy történelmi épület
felújításának részeként
Megoldás
Leica 3D Disto használatával mérések
végzése és CAD rendszerbe való átvitele

A lift egy történelmi épület
felújításának keretein belül
került beillesztésre.
Az épület maga egy
háromszintes, fa-keretes szerkezet boltíves pincével.
Az épületet teljes felújítának
vetették alá, amelyben szerepelt több mennyezet és
fal ideiglenes eltávolítása és
megújítása.
Mindemellett a történelmi
fa-szerkezet lehetetlenné tette,
hogy minden mennyezet egy
időben legyen áttörve a liftakna építése érdekében.
A megújított emeleti födémben a földszinten már már
mevolt a lift részére a nyílás,
de a felvonót magát meg kel-

lett tervezni, figyelembe véve
a fél-favázas falat a legfelső
emeleten.
Nem volt probléma a Leica 3D
Disto számára:
A műszert az épület előtt állították fel olyan módon, hogy a a
liftalap 4 pontja és a legfelső
emeleten levő fal 2 pontja
mérhető legyen.
Az eredmény azonnal megjelent,
ami lehetővé tett egy azonnali
döntéshozatalt a helyszínen.
Ezután a méréseket DXF fájlként
exportálták.
Az építészek CAD rendszerében
a lift helyét le lehetett fixálni a
faltól való szükséges távolságra.
A vetítés funkciónak, egy, a

Eredmény
- Gyors és hatékony mérés
- Megbízható mérés a legegyszerűbb
művelettel
- Elérhetetlen pontok mérése
- Mérési adatok egyszerű átvitele CAD
rendszerbe, tervezési dokumentumok
elkészítése

Klaus Köppel, Szerkezetépítő Mérnök T
ervező-Rajzoló

Termék-Körvonalak
• Nagy pontosság
• Mérés egy álláspontból
• Elérhetetlen pontok mérése
• Szkennelés funkció automatizált
homlokzatméréshez
• Integrált kamera a dokumentációhoz
(egyszerűsíti a kiértékelést)

Disto eszköztárban levő alkalmazásnak a használatával a lift
alapok sarokpontjait egyszerűen
át lehetett vetíteni az épületen
kívül levő álláspontból az összes
szintre.
A szkennelés funkció használatával a pince boltív, amelyet
be kellett vonni a lift helyének
szerkezeti számításaiba, már
mérhető volt.
A Leica 3D Disto nélkül át kellett volna törni minden födémet
annak érdekében, hogy a méréseket egy függő segítségével
végrehajtsák.
A boltív és az aszimmetrikus
geometria miatt a pince mérése
hagyományos segédeszközökkel
(mérőszalag, vízmérték, lézer)
különösen komplikált feladat lett
volna.

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

Measuring of walls and lift foundations
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Eredmény: a fal és az alapok pontos
helyzete az alaprajzi elrendezésen.
A lift most már pontosan elhelyezhető.
Falak és lift alapok mm pontos
mérése

