
Nie od dziś wiadomo, że laserowa łatwość oraz dokładność pomiaru oszczę-
dza czas i pieniądze. EcoDist Pro to najnowsza wersja precyzyjnego dalmierza 
laserowego. 

Dalmierz laserowy EcoDist Pro

MT testuje

Przyrząd został wykonany 
z przyjemnego w dotyku 
tworzywa w kolorach 
czarnym i niebieskim. 
Ergonomiczny kształt obudo-
wy sprawia, że przyjemnie leży w dłoni. Jasne, widoczne 
przyciski są jednoznacznie i wyraźnie oznakowane. 
Ekranik jest niewielki, ale nie ma problemu z odczytem 
wyświetlanych na nim liczb. Dzięki niewielkim wymia-
rom (118×50×26 mm) przyrząd swobodnie zmieści się 
w kieszeni. W  zestawie oprócz dalmierza znajdziemy 
pokrowiec oraz komplet potrzebnych baterii.

Oczywiście, nowoczesny wygląd jest bardzo ważny, 
ale przede wszystkim liczy się prostota obsługi oraz 
dokładność pomiaru. Przyrząd gwarantuje precyzyjne 
pomiary z dokładnością ±2 mm. Dobra jakość dalmierza 
EcoDist sprawia, że sięga po niego liczna grupa użytkow-
ników pokrewnych instrumentów techniki pomiarowej, 
zarówno optycznych jak i laserowych. W dzisiejszym 
świecie laserowe przyrządy tego typu stają się praktycz-
nie niezbędne na budowach. 

W dalmierzu laserowym EcoDist Pro zasięg pomia-
rów został zwiększony do 50 metrów. Solidna obudowa 
przyrządu jest wodno- i pyłoodporna zgodnie z normą IP 
40. Majsterkowiczom i użytkownikom indywidualnym 
spodobają się z pewnością kompaktowe wymiary dal-
mierza. Profesjonaliści docenią natomiast fakt, że przy-
rząd jest zgodny z najnowszym, ogólnie obowiązującym 
światowym standardem ISO 16331-1. Przyrząd znajduje 
zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, ale 
przyda się także np. architektom wnętrz i kreacji prze-
strzeni, pośrednikom nieruchomości.

Spokojnie możemy odłożyć rozwijaną miarkę, drew-
nianą łatę i kalkulator. Prezentowany dalmierz jest 
wyposażony w zaawansowane funkcje kalkulacyjne, 
takie jak pomiar odległości minimalnej i maksymalnej, 
pomiar ciągły, a także zwykłe dodawanie i odejmowanie. 
Można nim łatwo wykonać pomiary powierzchni i ku-
batury. Możliwy jest także pomiar pośredni, wynikający 
z zastosowania funkcji Pitagorasa. Istnieje możliwość 
wyboru ustawienia pomiaru od czoła lub końca obudo-
wy urządzenia. 

Dalmierz laserowy EcoDist Pro wraz z innymi przy-
rządami specjalistycznej firmy geo-FENNEL jest dostęp-
ny w dobrych sklepach narzędziowych na terenie całego 
kraju.  

Adam Łowicki

W konkursie Active Reader można zdobyć  
taki dalmierz za 500 pkt.
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