
เคร่ืองวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ 
ยี่ห้อ Leica DISTO รุ่น X310 
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 
1. คณุลกัษณะ 
   1.1   เป็นเคร่ืองวดัระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ 

1.2   ความถกูต้องในการวดัระยะทางไมเ่กิน ± 1.0 มม. 
1.3   สามารถวดัระยะทางได้ ระหวา่ง 0.05 -120 เมตร ( ขึน้อยูก่บัพืน้ผิวและสีของวตัถท่ีุวดัระยะ ) 
1.4   อา่นคา่การวดัระยะได้ละเอียดถึง 1 มม. 
1.5   มีเซ็นเซอร์วดัมมุ ชว่งการวดั ± 360 องศา ความแมน่ย า ± 0.2 องศา 
1.6   หน้าจอขนาดใหญ่ แสดงผลได้ 4 บรรทดั มีระบบให้แสงสวา่งเพื่อดขู้อมลูในท่ีมืดได้ 
1.7   สามารถวดัระยะทางได้ทัง้มาตราเมตริก (หนว่ยเมตร) และระบบองักฤษ (หนว่ยนิว้, ฟตุ) 
1.8   สามารถตัง้หนว่ยเวลาการวดัระยะทางได้ 

1.9   เก็บคา่การวดัได้ 20 คา่ 
1.10   มีฟังชัน่ชว่ยในการท างานดงันี ้เชน่ 

- ค านวณหาคา่ต ่าสดุ/สงูสดุ และวดัคา่ตอ่เน่ือง 
- ค านวณหาพืน้ท่ีและปริมาตร 
- ค านวณบวก/ลบคา่ท่ีวดัได้ 
- ก าหนดชว่งระยะท่ีต้องการ 
-   วดัระยะแนวราบข้ามสิ่งกีดขวาง 
- ค านวณหาความสงู/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหล่ียมและใช้การวดัมมุเอียงของวตัถไุด้ 

1.11 แบตเตอร์ร่ี 1 ชดุ สามารถวดัระยะทางได้ประมาณ 5,000 ครัง้ 
1.12 ได้มาตราฐานการป้องน า้และฝุ่ นอยา่งน้อย IP65 
 

2. อปุกรณ์ประกอบ 
2.1   มีสายคล้องมือและซองบรรจเุคร่ือง 
2.2   แบตเตอร์ร่ี อลัคาไลน์  ชนิด AAA ขนาด 1.5 V. 2  ก้อน  

                                        
        



 

Leica DISTO™ X310 
The original laser distance meter 
 

 

Robust multifunctionality! 
 
The new Leica DISTO™ X310 is the only laser 
distance meter to be dust-tight and protected 
against water jets – to IP65. In addition, it 
passes drop tests of up to 2 m height. Thanks 
to the integrated tilt sensor, it can take indirect 
distance and height measurements absolutely 
precisely. 
 
Leica DISTO™ X310 – guarantees reliable 
measurements, even under the harshest 
conditions. 

 

Featured with: 
 

 IP65 water jet protection and dust-tight 
 360° tilt sensor 
 Smart Horizontal Mode™ 
 Height tracking 
 Power Range Technology™ 
 Illuminated 4-line display 
 Automatic multifunctional end-piece 
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Dealer Stamp 

Laser Class 2 
In accordance with 
IEC 60825-1 

Robust housing 
The sensitive measuring elements 
are protected by solid rubber  
parts. Proven in drop tests from up 
to 2 m height, the Leica DISTO™ 
X310 is therefore particularly 
resistant. 

Protection class IP65 
The housing and keypad are 
specially sealed against water and 
dust. Cleaning under running water 
is also no problem. 

Tilt sensor 360° 
Thanks to the combination of 
distance and tilt measurements, 
you can determine the horizontal 
distance absolutely precisely and 
simply – even past obstructions. 
With the help of the tilt sensor,  
you can also determine indirect 
heights.

Smart Horizontal Mode™ 
If obstructions prevent you from 
taking direct distance measure-
ments, you can use the Smart 
Horizontal Mode™ to determine 
the horizontal distance simply and 
absolutely precisely.

Leica DISTO™ X310 
Art.No. 790656 

Leica DISTOTM X310 laser distance meter 
 Holster 
 Hand loop 
 Batteries 

Technical Data
General 
Typical measuring 
accuracy 

± 1 mm 

 m 120 egnaR
Measuring units 0.000 m, 0.0000 m, 

0.00 m, 0.00 ft, 0‘00‘‘ 
1/32, 0.0 in, 0 in 1/32 

Power Range 
Technology™ 

•

Distance in m  
Ø of the laser dot in mm 

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

Protection class IP65 – water jet 
protection and  

dust-tight 
Measurements  
per set of batteries 

up to 5000 

Batteries Type AAA 2 × 1,5 V 
Dimensions 122 × 55 × 31 mm 
Weight with batteries 155 g 

Functions 
Min/max measurement • 
Continuous 
measurement 

•

Stake out function • 
Addition/subtraction • 

 • emulov/aerA
Painter function • 
Pythagoras 3 points,  

partial height 
Smart Horizontal Mode • 
Height tracking • 

 syalpsiD 02 yromeM
Illuminated display • 
Multifunctional  
end-piece

with automatic 
recognition 
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