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Apresentação geral
Ap re s e n ta ç ã o g e ra l

Componentes
OLeica BLK3D Imager é um instrumento
paramedição em imagens 3D em tempo
real. Consultar no capítulo Technical Data
o âmbito de utilização do instrumento.

1. Laser/Captação de fotos

2. Ecrã táctil

3. Retroceder

4. Home

5. Laser/Captação de fotos

6. Recentes

7. Captação de foto

8. Tampa de protecção da porta
USB

9. Porta USB

10. ON/OFF

Ecrã inicial

1. Barra de estado

2. Menu lateral

3. Reality Capture

4. Laser

5. Novo Projecto

6. Sketch &Document

7. Organiser
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Características técnicas
Ca ra c te rís tic a s té c n ic a sMedição de distâncias com laser (ISO 163331-1):
Precisão com condições favoráveis: 1 ±1,0mm / 0.04 in 3

Precisão com condições desfavoráveis: 2 ±2,0mm / 0.08 in 3

Alcance com condições favoráveis: 1 250m / 820 ft

Alcance com condições desfavoráveis: 2 120m / 394 ft

Menor unidade visualizável: 0,1 mm / 1/32"

X-Range Power Technology™: sim

ø do ponto do laser (às distâncias): 6 / 30 / 60mm (10 / 50 / 100m)

Medição de inclinações:
Tolerância damedição relativamente ao feixe de luz laser 4 ±0,2°

Tolerância damedição relativamente ao corpo do instrumento 4 ±0,2°

Alcance: 360°

Precisão na imagem:
Precisão na imagem 2D: ± 3mm 5

Precisão na imagem 3D: ± 6mm 5

1) Aplicável a 100%de reflectividade do alvo (parede branca), iluminação de fundo reduzida, 25 °C.
2) Aplicável a 10 a 100%de reflectividade do alvo, iluminação de fundomais elevada, -10 a +50 °C.
3) As tolerâncias são aplicáveis de 0,05 a 10m com um nível de confiança de 95%. A tolerância máxima pode deteriorar-se até 0,1mm/m entre 10 e 30m, até 0,20mm/m para
distâncias superiores a 30m e até 0,30mm/m para distâncias superiores a 100m.
4) Após calibração efectuada pelo utilizador. Desvio adicional angular de +/-0,01° por grau, até ±45° em cada quadrante.
5) A precisão damedição depende de diversos factores, como a distância ao objecto, o comprimento da linha de referência, a textura do objecto, as condições de iluminação, a
temperatura, a calibração do instrumento, etc. Os valores referidos presumem a existência de condições normais a favoráveis e linha de referência recomendadas (ver Measurement
Principle) e podem ser alterados sem aviso prévio.
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Características técnicas

Medição P2P com DST 360 (opcional):
Alcance de trabalho do sensor vertical: -64° a > 90°

Precisão do sensor vertical até: ± 0,1°

Alcance de trabalho do sensor horizontal: 360°

Precisão do sensor horizontal até: ± 0,1°

Tolerância da função deMedição P2P às distâncias
(combinação de sensores emedição de distâncias), aprox.:

± 2mm / 2m
±5mm / 5m
±10mm / 10m

Intervalo de nivelamento: ± 5°

Generalidades:
Dimensões (A x L x P) 180,6 x 77,6 x 27,1mm (7,11 x 3,06 x 1,07 in)

Peso (com pilha recarregável): 480 g / 17 oz

Gama de temperaturas: Armazenamento: -25 a 60 °C (-13 a 140 °F)
Operação: -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Carregamento: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Adaptador para tripé: Aceita adaptadores de rosca 1/4-20 UNC
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Características técnicas

Tecnologia:
Sistema operativo: Android 7 (Nougat)

Processador: Snapdragon 820EQuadCore (2,35 GHz)

Memória RAM: 4GB

Processador de tempo real: STM32F446

Ecrã: 5.0" IPS, HD 720x1280, LCD capacitivo, multi-toque, reforçado quimicamente, brilho: 450 cd/m2

Câmara estereográfica: Pixels: 2 x 10MP (15,8 cm diagonal de referência)
Campo de visão: 80°
Distância focal: 4,0 mm (22mm in / 35mm equiv. em 1:1)
Abertura de diafragma: F3.0

Câmara laser EDM: Pixels: 2 MP
Campo de visão: 14°

I/O: USB Tipo C 1.0 para transferência de dados e carregamento (resistente à água), altifalante emicrofone
integrado

Teclado: Três botões físicos (Alimentação, Laser/Captação de Foto, Captação de Foto), quatro botões tácteis
(Retrocesso, Home, Recentes, Laser/Captação de Foto)

Outros sensores: Bússola, acelerómetro 3D e giroscópio 3D

Classe de laser: 2

Tipo de laser: 655 nm, 0,95mW

Armazenamento de dados:
Armazenamento interno: 64 GB

Imagens simples: 14000 imagens 3D

Imagens múltiplas: 5000 imagens 3D
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Características técnicas

Comunicações:
Bluetooth® Smart: Bluetooth v4.1 e v2.1

Potência radiada: 1,78mW (BLE, Bluetooth Low Energy)
Potência radiada: 10,00mW (Bluetooth clássico)
Frequência: 2402-2480MHz

WLAN: Standard: 802.11b/g/n
Potência radiada: 6,31mW
Frequência: 2412-2462MHz

GPS: A-GPS eGLONASS

Gestão de potência:
Pilha: Li-Ion recarregável (3,80 V, 3880mAh, 14,7Wh) (incluída)

Gestão de potência: Transformador AC (entrada: 100-240 V AC) (incluído)
Carregador externo (entrada: 100-240 V AC) (opcional)

Duração da carga: < 3,5 h (com transformador AC)
< 5 h (com carregador externo opcional)

Duração da pilha: Captação típica*: 4 h / captação de 220multi-imagens
Captação contínua*: 2,5 h / captação de 1000 imagens simples
Medições com laser: 6,5 h / 9500medições laser
Encerramento automático: após 3 h

* Wi-Fi® e Bluetooth® desligados, flash desligado, brilho do ecrã a 50%
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Configuração do instrumento
Co n fig u ra ç ã o d o in s tru me n to

Introdução
As instruções de segurança (ver
Safety Instructions) e omanual de
operação devem ser lidos com
atenção antes de o instrumento ser
utilizado pela primeira vez.

A pessoa responsável pelo
instrumento deve verificar se todos
os utilizadores compreendem
claramente estas instruções e
controlar o seu estrito cumprimento.

Os símbolos utilizados nestemanual têm
os seguintes significados:

ATENÇÃO

Indicação de situação potencialmente
perigosa ou utilização não recomendada
que, a não ser evitada, pode provocar a
morte ou lesões corporais graves.

AVISO

Indicação de situação potencialmente
perigosa ou utilização não recomendada
que, se não for evitada, pode provocar
lesões corporais ligeiras e/ou danos
materiais, financeiros ou ambientais
significativos.

Informações importantes que
devem ser observadas para o
instrumento ser utilizado demodo
tecnicamente correcto e eficiente.

Carregamento da pilha de
iões de lítio

Carregar a pilha quando o símbolo
da pilha na barra de estado estiver a
piscar e antes de utilizar o
instrumento pela primeira vez.
Durante o carregamento, o
instrumento pode aquecer. Esta é
uma situação normal, que não
afecta a durabilidade ou o
desempenho do instrumento. Se a
temperatura da pilha for superior a
40 °C / 104 °F, o funcionamento do
carregador é interrompido. A
temperaturas recomendadas de
armazenamento entre -20 °C e +30
°C (-4 °F e +86 °F), as pilhas com
50%a 100%de carga podem ser
armazenadas até 1 ano. Após o
período de armazenamento, as
pilhas devem ser recarregadas.
Para poupar energia, desligar o
carregador da tomada de
alimentação, quando não estiver em
utilização.

AVISO

A ligação incorrecta do carregador pode
provocar danos graves no instrumento. Os
danos provocados por utilização
incorrecta ou abusiva não são cobertos
pela garantia. Utilizar apenas
carregadores, pilhas e cabos aprovados
pela Leica. Os carregadores e cabos não
aprovados podem provocar a explosão da
pilha e a danificação do instrumento.

Carregar a pilha Li-Ion através da
porta USB do dispositivo

Utilizar o cabo USB-C fornecido para
carregar o instrumento BLK3D. Abrir a
tampa (1) e ligar o cabo na porta do
instrumento (2). Ligar a extremidade do
cabo USB-C num dos carregadores
fornecidos com o instrumento.
Seleccionar o carregador/conector
apropriado para o país de utilização do
instrumento. O instrumento pode também
ser carregado ligando o cabo USB-C a um
computador, mas a operação émais
demorada. Se o instrumento estiver ligado
ao computador através de um cabo USB,
é possível descarregar ou carregar dados.
Durante o carregamento, o instrumento
não pode ser utilizado paramedições e
aquisições de imagens.

Carregamento da pilha Li-Ion
através do carregador USB

Remover a tampa da pilha (1) abrindo a
corrediça (2) da esquerda para a direita.
Remover a pilha (3) e colocá-la no
carregador (4). Introduzir o cabo USB na
porta (5). Ligar o carregador a uma tomada
eléctrica. O carregamento está concluído,
quando a luz avisadora (6) acende de
verde.
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Configuração do instrumento

Ligar e Desligar

Ligação do instrumento (ON)

Premir o botão ON/OFF (1) para ligar o
instrumento.

Desligação do aparelho (OFF)

Premir o botão ON/OFF (1) durante 2
segundos oumais para desligar o
instrumento.

Actualização

OBLK3D Mobile efectua a busca de
actualizações, quando a aplicação (app) é
iniciada.

Utilização do ecrã táctil

Recomenda-se a utilização dos
dedos paramanuseamento do ecrã
táctil. Não permitir o contacto do
ecrã táctil com outros dispositivos
eléctricos. As descargas
electrostáticas podem provocar
danos no ecrã táctil e o seumau
funcionamento. Não permitir o
contacto do ecrã táctil com água
outros líquidos. O ecrã táctil pode
ser danificado em ambientes
húmidos ou quando exposto a água.
Para evitar a danificação do ecrã
táctil, não tocar no ecrã com
objectos pontiagudos ou com
pressão excessiva com os dedos.

Tocar

Tocar no ecrã para abrir uma aplicação ou
para fazer uma selecção.

Arrastar

Tocar e arrastar o objecto para a posição
desejada.

Tocar duplo

Tocar duas vezes numa imagem para
fazer zoom. Tocar novamente duas vezes
para regressar.

Alargar e beliscar

Afastar dois dedos aplicados no ecrã para
fazer zoom. Beliscar o ecrã para desfazer
o zoom.

Deslizar

Deslizar da esquerda para a direita no ecrã
para rolar omenu lateral. Deslizar para
baixo para aceder às opções.
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Configuração do instrumento

Activação

Seleccionar o idioma do sistema operativo.

Copiar os dados de outro instrumento ou
configurar o instrumento como novo.

Ligação a uma redeWi-Fi. Protecção do instrumento com um PIN ou
palavra-passe (opcional).
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Configuração do instrumento

Definições

Seleccionar omenu "Definições".

Introduzir os dados do utilizador. Os dados
são armazenados nos seus projectos e
utilizados para preencher
automaticamente o cabeçalho de um
relatório exportado em formato PDF.

Seleccionar a unidade demedida. Seleccionar o idioma.
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Princípios de medição
Prin c íp io s d eme d iç ã o

1 OBLK3D Imager está equipado com
uma câmara estereoscópica calibrada
que capta duas imagens 3D
simultâneas domesmo objecto ou
cena a partir de duas posições
diferentes. Esta acção é análoga às
imagens captadas pelos olhos
humanos (direito e esquerdo) em visão
3D estereoscópica.

Reality Capture: Processo de captação de
fotografias com o BLK3D Imager.

Single-shot (Foto Simples): Captação de
uma foto estereoscópica simples.

Multi-shot (Multi-Foto): Captação de
diversas fotos estereoscópicas damesma
imagem 3D a partir de imagens
ligeiramente diferentes.

Baseline (Distância de Referência):
Distância máxima entre as câmaras
durante umaReality Capture. Esta
distância pode ser aumentada utilizando
umamulti-foto a partir de posições
ligeiramente diferentes.

2 As fotos das duas câmaras são depois
apresentadas no ecrã do BLK3D.
Apenas podem ser medidos os pontos
visíveis em ambas as fotos.

3 Oângulo de intersecção entre as duas
linhas de vista das duas câmaras a
partir das duas câmaras é um factor
fundamental para uma boa precisão da
imagem 3D. Este ângulo é afectado
pela distância (D) ao objecto e pela
distância de referência (B).

4 Tirar a foto a partir de uma curta
distância (D) ao objecto para aumentar
a precisão da imagem.

Distância mais reduzida (D) =>
Melhores resultados
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Princípios de medição

5 Tirar diversas fotos a partir de
posições diferentes para aumentar a
distância de referência (B).

Distância de referência mais longa
(B) =>Melhores resultados

Distância de referência paramulti-fotos:
10%da distância entre o operador do
instrumento e o objecto.

Distância
Distância de
referência

1m / 3,3 ft 0,1 m / 0,3 ft

2 m / 6,6 ft 0,2 m / 0,7 ft

3 m / 9,8 ft 0,3 m / 1 ft

5 m / 16,4 ft 0,5 m / 1,6 ft

7 m / 23,0 ft 0,7 m / 2,3 ft

10m / 32,8 ft 1 m / 3,3 ft

15m / 49,2 ft 1,5 m / 5 ft

20m / 65,6 ft 2 m / 6,6 ft

O cálculo das fotos múltiplas pode
não ser realizado, se omovimento
for demasiado rápido. Nestas
condições, os resultados podem ser
calculados com base na primeira
foto captada.

6 As multi-fotos são necessárias para
medições 3D e imagens 3D a ser
utilizadas em modelação 3D.
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Reality Capture
Re a lity Ca p tu re

1. Tirar a foto

1 Seleccionar a função "Reality
Capture".

2 Escolher as configurações
disponíveis:

Timer (Temporizador): definição
da temporização da captação da
fotografia.
Grid (Grelha): visualização de
linhas no ecrã para umamelhor
orientação.
Flash: para definição domodo de
utilização do flash (ON/OFF ou
automático).
Cancel (Cancelar): para regressar
ao ecrã inicial.

Menu: visualização domenu
principal de navegação no
sistema.

3 Manuseamento correcto do BLK3D.
Não deixar que os dedos cubram as
câmaras.

13Leica BLK3D

4 Verificar se o objecto amedir fica
visível em todas as fotos. Apenas
podem ser medidos os pontos visíveis
em, pelomenos, duas fotos. Premir
"Photo" (Foto) para captar as imagens.
Pode também ser utilizado o botão
"Photo capture" (Captação de foto).

5 Para aumentar a precisão damedição,
tirar mais uma foto a partir de uma
perspectiva ligeiramente diferente.

6 Analisar as fotos. Premir "Remove"
(Remover) para apagar as fotos
indesejáveis e depois premir "Done"
(Feito) para sair domodo de Análise de
Fotos.

7 Ir para omodoMeasure (Medir) (ver 2.
Medir as distâncias na foto).

Novo: Captar a próxima Imagem
3D em "Reality Capture" sem ir
para a funçãoMedição.



Reality Capture

2. Medir as distâncias na foto

1 Seleccionar "Distance" (Distância).
Fazer zoom no objecto amedir com
gestos no ecrã.

2 Tocar no primeiro ponto na foto para
iniciar o processo demedição.

Snap: pegar nos bordos da foto
(modo activado por defeito).

Delete (Apagar): apagar o
ponto/linha seleccionado(a) para
ser medido(a).
Undo (Desfazer): apagar a última
operação realizada.

3 Tocar no segundo ponto. A distância
medida é apresentada
automaticamente acima da linha.

4 Tocar novamente em qualquer ponto já
medido para activar omodo Precise
(Precisão).
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5 Arrastar e afastar para centrar
precisamente o ponto que se deseje
medir na retícula.

Done (Feito): para confirmar a
posição do ponto.

Next (Seguinte): avançar para o
ponto seguinte para selecção do
modo Precise (Precisão).

6 Seleccionar Tools (Ferramentas) para
adicionar Tags (Rótulos), Rename
(Mudar Nome) ou Delete (Apagar) a
imagem 3D, Move (Mover) a imagem
3D para um Projecto (ver Organiser) ou
medir distâncias com Laser (ver
Laser).

7 Seleccionar uma linha emedir a
distância com o laser, para verificar a
distância medida. O valor damedição
com laser é apresentado entre
parênteses (ver Laser).

8 Opções disponíveis:

New (Novo): para sair domodo de
Medição e captar outra foto.

Export (Exportar): para exportar a
imagem 3D em formato JPG ou
PDF.



Reality Capture

3. Medir as áreas na foto

1 Seleccionar "Area" (Área). Fazer zoom
no objecto amedir com gestos no
ecrã.

2 Tocar no primeiro ponto na foto para
iniciar o processo demedição.

Snap: pegar nos bordos da foto
(modo activado por defeito).

Delete (Apagar): apagar o
ponto/linha seleccionado(a) para
ser medido(a).
Undo (Desfazer): apagar a última
operação realizada.

3 Tocar em outros pontos na foto para
definir a área desejada. Tocar
novamente no botão "Area" (Área) para
terminar a definição da área desejada.

4 Tocar novamente em qualquer ponto já
medido para activar omodo Precise
(Precisão).
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5 Arrastar e afastar para centrar
precisamente o ponto que se deseje
medir na retícula.

Done (Terminado): para confirmar
a posição do ponto.

Next (Seguinte): avançar para o
ponto seguinte para selecção do
modo "Precise" (Precisão).

6 Seleccionar Tools (Ferramentas) para
adicionar Tags (Rótulos), Rename
(Mudar Nome) ou Delete (Apagar) a
imagem 3D, Move (Mover) a imagem
3D para um Projecto (ver Organiser) ou
medir distâncias com Laser (ver
Laser).

7 Seleccionar uma linha emedir a
distância com o laser, para verificar a
distância medida. O valor damedição
com laser é apresentado entre
parênteses (ver Laser).

8 Opções disponíveis:

New (Novo): para sair domodo de
Medição e captar outra foto.

Export (Exportar): para exportar a
imagem 3D em formato JPG ou
PDF.



Laser
L a s e r

Distância
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1 Seleccionar a função "Laser". 2 Ajustamento da referência demedição
(base):

Back (Trás): A distância émedida a partir
da face inferior do instrumento
(configuração normal).
Front (Frente): A distância émedida a
partir da face superior do instrumento.
Corner adaptor (Adaptador de canto): A
distância émedida a partir do adaptador de
canto (opcional).

3 Seleccionar "Distance" (Distância) em
"Tools" (Ferramentas). Apontar o laser
para o alvo.

4 Premir o botão "Laser" (ver Overview).
A distância medida é apresentada no
fundo do ecrã.

5 Seleccionar "Calc" (Calcular) e depois
seleccionar "Add" (Adicionar) ou
"Subtract" (Subtrair). Fazer outra
medição de Distância para
Adicionar/Subtrair a/de do valor
anterior.

6 Seleccionar "Tools" (Ferramentas)
para escolher de entre as diversas
medições (Distância, Smart
Horizontal, Area e Volume) e exportar
amedição para um documento PDF.

7 Seleccionar "Export" (Exportar) e
seleccionar amedição a ser impressa
num documento PDF.

8 Deslizar da direita para a esquerda
para apagar umamedição, ou
seleccionar "Clear" (Eliminar) para
apagar todas as medições da lista de
medições.



Laser

Smart Horizontal

1 Seleccionar "Smart Horizontal" em
"Tools" (Ferramentas). Ajustar a
referência demedição conforme
necessário.

2 Apontar o laser (activado) para o alvo.
Fazer amedição com o botão "Laser".

3 São calculadas as distâncias vertical e
horizontal.

Tracking
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1 Premir o botão "Laser" durante 2
segundos para activar omodo
"Tracking".

2 Premir novamente o botão "Laser" para
terminar amedição.



Laser

Área

1 Seleccionar "Area" (Área) em "Tools"
(Ferramentas). Ajustar a referência de
medição conforme necessário.

2 Medição de duas distâncias
(comprimento e largura) com o botão
"Laser".

3 OPerímetro e a Área são calculados
automaticamente.

Volume
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1 Seleccionar "Volume" em "Tools"
(Ferramentas). Ajustar a referência de
medição conforme necessário.

2 Medição de três distâncias
(comprimento, largura e pé-direito)
com o botão "Laser".

3 AÁrea de Implantação, Área da
Parede, Perímetro e o Volume são
calculados automaticamente.



Sketch & Document
Sk e tc h &Do c ume n t

Sketch Plan (Opcional)
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1 Seleccionar a função "Sketch Plan" do
menu "Sketch &Document".

2 Seleccionar o botão "Line" (Linha) e
desenhar o sketch com as acções de
arrasto ou toque no ecrã. Premir
novamente o botão para terminar a
linha. A linha é automaticamente
terminada quando é ligada com o ponto
inicial.

3 Seleccionar o botão "Area" (Área) e
desenhar o sketch com as acções de
arrasto ou toque no ecrã. Para criar
uma área, tocar pelomenos em três
pontos no ecrã. Tocar novamente no
botão "Area" (Área) para terminar a
definição da área desejada.

4 Seleccionar uma linha e premir "Laser"
paramedir o seu comprimento.

5 Osketch é automaticamente
desenhado à escala. Os valores
calculados são apresentados entre
parênteses. As áreas e os perímetros
são automaticamente impressos no
sketch.

6 Em alternativa, seleccionar uma linha
e premir "Enter" (Inserir) para adicionar
o comprimento.

7 Seleccionar uma linha e premir
"Opening" (Estrutura) para adicionar
estruturas (portas ou janelas).

8 Arrastar a estrutura para amover ou
seleccionar a distância a partir de uma
parede e efectuar amedição.



Sketch & Document

9 Seleccionar a estrutura desenhada e
premir "Modify" (Modificar) paramudar
o tipo e introduzir depois a largura e a
altura. Usar o botão "Rotate" (Rodar)
paramudar a orientação da estrutura.

10 Mudar paramodo "3D". Pode ser
introduzida o pé-direito.

11 Mudar para "Document" (Documento).
É automaticamente atribuído um lugar
a cada linha ou estrutura. Paramover
um lugar, fazer o seu arrastamento.
Premir o botão "Place" (Colocar) e
tocar no ecrã para colocar um novo
lugar.

12 Seleccionar um lugar vazio, para
adicionar uma imagem 3D. É possível
captar uma nova foto ou procurar fotos
existentes. Uma imagem em planta
pode armazenar até 500 imagens 3D.
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13 Seleccionar um lugar, para analisar as
imagens 3D. Premir a pré-visão da
imagem para a abrir e adicionar mais
medições.

14 Seleccionar um lugar, para "Delete"
(Apagar) ou "Add" (Adicionar) uma
imagem 3D. O contador de lugares é
actualizado.

15 Para apagar um lugar, pressione
durante 2 segundos e premir depois
"Delete" (Apagar). São apagadas todas
as imagens 3D.



Sketch & Document

Smart Room (Opcional)

1 Seleccionar a função "Smart Room" do
menu "Sketch &Document".

2 Ajustamento da referência de
medição:

Back (Trás): A distância émedida a partir
da face inferior do instrumento
(configuração normal).
Front (Frente): A distância émedida a
partir da face superior do instrumento.
Corner Adaptor (Adaptador de Canto): A
distância émedida a partir do adaptador de
canto (opcional).

3 Por favor mantenha o ecrã virado para
dentro enquanto estiver amedir.

4 Medir a divisão para a direita/esquerda
com o botão "Laser". Smart Room
suporta até 20medições.
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5 Se necessário, podem ser efectuadas
medições inversas.

6 Pé-Direito pode ser medido a qualquer
altura.

7 São visualizados todos os valores
medidos. Após a últimamedição,
premir "Finish" (Terminar).

8 A planta pode ser modificada em modo
"Sketch" (ver Sketch Plan).



Sketch & Document

Measure Plan (Opcional)

1 Ligar o BLK3D a um adaptador Leica
DST 360.

2 Seleccionar a função "Measure Plan"
domenu "Sketch &Document".

3 Antes de iniciar amedição, nivelar o
instrumento. Seguir as instruções no
ecrã.

4 Seleccionar "Point" (Ponto), "Line"
(Linha) ou "Area" (Área) no separador
"P2PMeasure".
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5 Apontar o laser para o alvo e fazer a
medição com o botão "Measure". Os
pontos medidos são projectados na
planta e automaticamente
apresentados no ecrã.

6 Activar a função "Pointfinder"
(Localizador de Pontos) para utilizar a
câmara frontal para apontar ao ponto-
alvo e fazer amedição com o botão
"Measure" (Medir).

7 A planta pode ser modificada em modo
"Sketch" (ver Sketch Plan) ou
visualizado em 3D.



Sketch & Document

Measure Facade (Opcional)

1 Ligar o BLK3D a um adaptador Leica
DST 360.

2 Seleccionar a função "Measure
Facade" do menu "Sketch &
Document".

3 Antes de iniciar a medição, nivelar o
instrumento. Seguir as instruções no
ecrã.

4 Definir o plano de fachada, para criar
um plano de projecção. Seguir as
instruções no ecrã.
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5 Após a definição do plano de fachada, 
seleccionar "Point" (Ponto), "Line"
(Linha) ou "Area" (Área) no separador
"P2P Measure".

6 Apontar o laser para o alvo e fazer a
medição com o botão "Measure"
(Medir). Os pontos medidos são
projectados na planta e
automaticamente apresentados no
ecrã.

7 Activar a função "Pointfinder"
(Localizador de Pontos) para utilizar a
câmara frontal para apontar ao ponto-
alvo e fazer a medição com o botão
"Measure" (Medir).

8 A planta pode ser modificada em modo
"Sketch" (ver Sketch Plan). A
visualização 3D não está disponível
para fachadas.



Organiser
resinagrO

1 Seleccionar a função "Organiser". 2 As imagens em planta e 3D são
armazenadas em 4 categorias:

1. All (Todas)

2. Projects (Projectos)

3. 3D Images (Imagens 3D)

4. Plans (Planos)

3 Abrir a categoria "All" (Todos). Todas
as imagens em planta, 3D e os
projectos estão armazenados.

4 Utilizar o botão "Select" para
seleccionar um objecto. Estão
disponíveis diversas opções: Export
(Exportar), Move to Project (Mover
para Projecto), Rename (Mudar de
Nome), Tag (Rótulos) e Delete
(Apagar).
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5 Abrir a categoria "Projects" (Projectos).
Premir o botão "Project" para criar uma
pasta para um novo Projecto (Project
folder). As Planos e as Imagens 3D
podem ser movidas para Pastas de
Projecto.

6 Abrir a categoria "3D Images"
(Imagens 3D), onde estão
armazenadas todas as imagens
Reality Capture 3D. Premir o botão
"RC" para mudar para Reality Capture
e captar mais imagens 3D.

7 Abrir a categoria "Plans" (Planos).
Todos os planos, incluindo os planos
com imagens 3D anexadas estão
armazenadas nesta categoria.

8 Premir o botão "S&D" para adicionar
uma nova plano.



Cuidados e manutenção
sodadiuC e oãçnetunam

 Limpar o instrumento com um pano macio e
húmido.

 Não mergulhar o instrumento em líquidos de
qualquer natureza.

 Não limpar o instrumento com produtos de
limpeza agressivos ou abrasivos.

 Efetue regularmente cópias de segurança
dos seus dados. A Leica Geosystems AG não
se responsabiliza por quaisquer perdas de
dados.

 Manusear o instrumento com cuidado. O
BLK3D Imager é um instrumento de medição
óptico de alta precisão.

 Utilizar a correia de transporte para impedir a
queda do instrumento.

 Não deixar cair o instrumento. O instrumento
pode apresentar anomalias de funcionamento
se for submetido a choques ou vibrações
fortes. Após qualquer queda do instrumento,
deve ser verificada a calibração da câmara.

 Quando em utilização intensiva, o instrumento
pode aquecer. Esta é uma situação normal e
não representa qualquer anomalia.
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Garantia
Ga ra n tia

OLeica BLK3D é fornecido com uma garantia de 1 (um)
ano da Leica Geosystems AG.

Paramais informações sobre aGarantia Internacional
Limitada, aceder a: https://leica-geosystems.com/-
/media/files/leicageosystems/about_
us/legal%20document/internationallimitedwarranty_
english_2013.ashx?la=en
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Instruções de segurança
In s tru ç õ e s d e s e g u ra n ç a

A pessoa responsável pelo instrumento deve
verificar se todos os utilizadores compreendem
claramente estas instruções e o seu estrito
cumprimento. O instrumento deve ser utilizado
apenas por pessoas com qualificações
adequadas.

Símbolos utilizados
Os símbolos utilizados nestemanual têm os seguintes
significados:

ATENÇÃO

Indicação de situação potencialmente perigosa ou
utilização não recomendada que, a não ser evitada, pode
provocar amorte ou lesões corporais graves.

AVISO

Indicação de situação potencialmente perigosa ou
utilização não recomendada que, se não for evitada,
pode provocar lesões corporais ligeiras e/ou danos
materiais, financeiros ou ambientais significativos.

Informações importantes que devem ser
observadas para o instrumento ser utilizado de
modo tecnicamente correcto e eficiente.

Utilização correcta
l Captação de imagens 3D

l Medição em imagens 3D

l Medição de distâncias

l Medição de inclinações

l Medição ponto-a-ponto

l Transferência de dados com
Bluetooth®/WLAN

l Exportação de dados em formato CAD 2D/3D
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Instruções de segurança

Utilização incorrecta
 Utilização do instrumento pela primeira vez

sem ler previamente as instruções de
utilização

 Utilização do instrumento fora dos seus limites
de uso (ver a secção Limits of use)

 Desactivação dos sistemas de segurança e
remoção das etiquetas de informação e de
segurança

 Abertura e desmontagem do instrumento com
ferramentas de qualquer natureza (chaves de
fendas, etc.)

 Utilização de acessórios de outros fabricantes
não aprovados

 Encandeamento deliberado de outras pessoas,
mesmo no escuro

 Utilização do instrumento em locais de
trabalho com condições de segurança
deficientes

 Comportamento deliberado ou irresponsável
em andaimes, durante a utilização de escadas,
execução de medições junto de máquinas em
funcionamento ou nas proximidades de
máquinas ou instalações sem protecções de
segurança



sol

Riscos da utilização

ATENÇÃO

Os instrumentos defeituosos, utilizados incorrectamente
ou modificados poderão fornecer valores errados.
Efectuar frequentemente medições de teste.
Especialmente após o instrumento ter sido sujeito a
utilização anormal e antes, durante e após quaisquer
medições particularmente importantes.

AVISO

Não efectuar quaisquer reparações no instrumento. Em
caso de anomalia de funcionamento ou avaria, contactar
um representante Leica.

ATENÇÃO

As alterações ou modificações não aprovadas
expressamente pelo fabricante podem cancelar a
autorização para utilizar o equipamento.

AVISO

Para carregar as pilhas, utilizar apenas carregadores
recomendados pelo fabricante.

ATENÇÃO

Recomendamos a utilização da função "Check & Adjust"
e o alvo de calibração BLK3D para verificar a precisão do
funcionamento.

Limites da utilização do instru-
mento

Consultar o capítulo Technical data. O instrumento
foi concebido para ser utilizado em áreas com
ocupação humana permanente. Não utilizar o
instrumento em áreas com perigo de explosão ou
em ambientes agressivos.
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Direcionar o instrumento diretamente para o



Instruções de segurança

Áreas de responsabilidade

Responsabilidades do fabricante de
equipamento original:

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

CH-9435 Heerbrugg, Suíça

Internet: www.leica-geosystems.com

A empresa acimamencionada é responsável pelo
fornecimento do produto, incluindo oManual de
Operação, em condições de segurança adequadas.

A empresa acimamencionada não é responsável pela
utilização e funcionamento de acessórios fabricados por
terceiros.

Responsabilidades da pessoa responsável
pelo instrumento:

l Compreender as instruções de segurança do
instrumento e as instruções constantes do
Manual de Operação.

l Familiarização com os regulamentos locais
sobre a prevenção de acidentes.

l Impedir o acesso ao instrumento a pessoas
não autorizadas.

Eliminação final

AVISO

As pilhas esgotadas não devem ser descartadas
juntamente com os resíduos domésticos. Proteger o
ambiente e descartar as pilhas nos pontos de recolha
("Pilhões") da sua área de residência.

O instrumento não deve ser descartado
juntamente com os resíduos domésticos. Eliminar
o equipamento de acordo com os regulamentos
aplicáveis em vigor. Respeitar os regulamentos
nacionais específicos do país.

As instruções para o tratamento específico e a gestão de
resíduos podem ser consultadas no nosso sítioWeb.

Compatibilidade Electromagnética
(EMC)

ATENÇÃO

O instrumento satisfaz os requisitos mais exigentes das
normas e regulamento aplicáveis. No entanto, não pode
ser totalmente excluída a possibilidade de indução de
interferências em outros equipamentos.
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Instruções de segurança

Cumprimento da Lei Japonesa de
Rádio e Telecomunicações
This device is granted pursuant to the Japanese Radio
Law (電波法) and the Japanese Telecommunications
Business Law (電気通信事業法).

Informações de Regulação
Marcações de regulação, certificação e conformidade no
instrumento BLK3D. Ir para Android Settings >About
phone >Regulatory labels.

Utilização do instrumento com
Bluetooth®

ATENÇÃO

A radiação electromagnética pode provocar
interferências em outros equipamentos, instalações
(como, por exemplo, instrumentos médicos, como
reguladores de ritmo cardíaco ou próteses auriculares)
ou aeronaves. A radiação electromagnética pode ainda
afectar os seres humanos e os animais.

Precauções:

Apesar de este produto satisfazer as mais rigorosas
normas e regulamentos, não pode ser totalmente
excluída a possibilidade de efeitos negativos em
pessoas e animais.

l Não utilizar o instrumento nas proximidades de
estações de serviço, instalações de produtos
químicos ou em áreas como atmosferas
potencialmente explosivas ou em que sejam
efectuadas explosões.

l Não utilizar o instrumento nas proximidades de
equipamentos médicos.

l Não utilizar o instrumento no interior de
aeronaves.

l Não utilizar o instrumento junto do corpo,
durante períodos de tempo prolongados.

Leica BLK3D 30



Instruções de segurança

Classificação do laser
O instrumento produz raios laser visíveis, que são
emitidos a partir do instrumento: trata-se de um produto
laser da classe 2 de acordo com:

l IEC60825-1 : 2014 "Segurança contra
radiações em produtos com laser".

Produtos laser de Classe 2:

Não olhar directamente para o raio laser, nem apontar o
raio directamente para as outras pessoas. A protecção
dos olhos é normalmente assegurada por reflexos de
aversão, como o pestanejar.

ATENÇÃO

A observação directa do raio laser com instrumentos
ópticos (por exemplo, binóculos, telescópios, etc.) pode
ser perigosa.

AVISO

A observação directa do raio laser pode ser perigosa para
os olhos. Encandeamento de terceiros. Prestar uma
atenção especial à direcção do feixe de laser durante a
operação do instrumento por controlo remoto via
aplicação ou software. O instrumento pode efectuar a
medição em qualquer momento.

Comprimento de onda

655 nm

Potência radiantemáxima utilizada para classificação

0,95mW

Duração do pulso

> 400 ps

Frequência da repetição do pulso

320MHz

Divergência do feixe

0,16 x 0,6mrad

Marcação do instrumento

Estas informações (figuras, descrições e características
técnicas) podem ser alteradas sem aviso prévio.
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