
Transmisja danych pomiarowych do komputera PC lub laptopa z 

systemem operacyjnym Windows® 

Wyposaz enie: 

1. Dalmierz  GeoDist®  100 

2. Kabel transmisyjny USB zakończony wtykam i 

USB A i USB C 

 

 

 

 

Podłączenie 
1. Przy wyłączonym dalmierzu proszę podłączyć 

wtyczkę USB C do gniazdka ładowania/

transmisji przyrządu. 

2. Następnie wtyczkę USB A do gniazdka USB 

komputera. 

3. Po podłączeniu do komputera, przyrząd samo-

czynnie się załącza informując jednocześnie o 

stanie ładowania. 

4. Po wybraniu polecenia Ten komputer w syste-

mie operacyjnym, przyrząd jest widoczny w 

okienku Windows-Explorer jako Laser-Meter 

5. Klikając dwukrotnie na ikonce dysku Laser-

Meter możemy zobaczyć jego zawartość. 

6. Dane pomiarowe i obliczeniowe przyrządu 

znajdują się w zbiorze CSV (tutaj DISTAN-

CE.CSV), który można otworzyć w programie 

Microsoft Excel . 

 



7. Dwukrotne kliknięcie na nazwie zbioru *.CSV 

powoduje otwarcie skoroszytu Excel: 



8. Struktura danych jest następująca: 

a.Oznaczenia danych i ich wartości są oddzielone 

od siebie przecinkami. 

b.Jeśli dane są tego samego rodzaju np. kolejno 

mierzone długości, to są one numerowane po-

czynając od 1. 

c.Części ułamkowe są oddzielone kropką dziesięt-

ną 

              a     c  

b 

9. Przykład interpretacji wyników (wiersze 23 i 24 

tablicy Excel’a): 

a.W wierszu 23 podano opis danych zamieszczo-

nych pod spodem jako Objętość cylindra, obję-

tość w metrach sześciennych, powierzchnia w 

metrach kwadratowych, wysokość w metrach, 

średnica w metrach. 

b. W wierszu 24 są podane wyniki pomiaru 

• 1 numer kolejny pomiaru 

• 3.896 objętość cylindra w m3. 

• 13.734 powierzchnia cylindra w m2. 

• 1.867 wysokość cylindra w m. 

• 1.630 średnica cylindra w m.  

W przypadku prowadzenia pomiarów masowych, dalsze 

opracowanie wyników w postaci dalszych obliczeń i raporto-

wania, użytkownik może zlecić dystrybutorowi za pośrednic-

twem sprzedawcy 

Ż yczymy satysfakcji z uzyskanych 

wyniko w pomiaro w.  
Dystrybutor: 

BUDMIAR spółka jawna 

ul. Dobra 19 

66-400 Gorzów Wlkp. 

tel.:  (095)  720 71 92, 

fax: (095)  720 71 94 

e-mail: info@budmiar.pl 


