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W Polsce pomiarowe instrumenty laserowe wolno i z trudem zdobywają 
serca wykonawców wszelkich prac budowlanych. Podczas gdy w krajach 
europejskich dalmierz, poziomica laserowa czy niwelator obrotowy są 
podstawowym wyposażeniem każdego zespołu montażowego, u nas wciąż 
posługujemy się starymi miarkami zwijanymi i libellowymi poziomicami.

Lasery świecą,  

a my montujemy 

okna i drzwi

Skąd ten opór?

Ż
eby wlać choć trochę optymizmu, trze-

ba napisać, że przez ostatnie lata polscy 

fachowcy coraz chętniej korzystają z po-

miarowych narzędzi laserowych. Tylko niewielu 

z nich jest niezadowolona bądź rozczarowana 

możliwościami, a zdecydowana większość nie 

potra% już sobie wyobrazić realizowania nawet 

najprostszych czynności montażowych bez wy-

korzystania poziomicy laserowej czy dalmierza. 

Niechęć budowlańców do „pomiarówki” 

laserowej wynika głównie z obaw przed możli-

wościami tego typu sprzętu. W środowisku krążą 

mity o rzekomej niedokładności dalmierzy la-

serowych, małym zasięgu poziomic laserowych 

czy błędnych wskazaniach niwelatorów. Są one 

wypowiadane przez użytkowników zawiedzio-

nych zakupem. Skąd to rozczarowanie? A głów-

nie stąd, że sprzęt laserowy jest w dużej mierze 

oferowany w sklepach z elektronarzędziami, 

gdzie przykłada się mało uwagi do instrumen-

tów pomiarowych i trudno liczyć na fachową 

poradę czy wręcz dobranie właściwego mode-

lu do konkretnych zadań. Często okazuje się, 

że w przypadków dwóch %rm zajmujących się 

montażem okien, jednej wystarczy najprostszy 

laser krzyżowy za 500 zł, a druga nie obejdzie 

się bez niwelatora obrotowego za 2000-3000 zł.

Żeby umiejętnie dokonywać zakupów in-

strumentów laserowych, trzeba wiedzieć o kil-

ku ważnych szczegółach. Chodzi tutaj głównie 

o właściwości %zyczne tej technologii i umiejęt-

ności odczytywania parametrów technicznych.

Zasięg, czyli jak daleko

Zasięg to najbardziej drażliwy temat 

w technologii laserowej, który wywołuje 

najwięcej nieporozumień i rozczarowań. Para-

metr zasięgu podawany jest jako maksymalna 

odległość, w jakiej widzimy wiązkę laserową 

gołym okiem i maksymalną odległość, w jakiej 

możemy pracować z niewidoczną wiązką lase-

ra z pomocą specjalnego odbiornika. Wiązka 

laserowa (liniowa czy punktowa) widocz-

na jest gołym okiem na odległość 10-20 m. 

W nasłonecznionych pomieszczeniach może 

„znikać” nawet po 3-5 m, a na zewnątrz jest 

praktycznie niewidoczna. Jeśli więc w danych 

technicznych zasięg poziomicy czy niwelato-

ra określono na 50 czy 100 m, oznacza to, że 

osiągniemy go tylko z wykorzystaniem spe-

cjalnego detektora sygnału laserowego. Fir-

ma wykonująca montaże okien w niedużych 

pomieszczeniach w mieszkaniach i domach 

jednorodzinnych bez problemu będzie wyko-

rzystywała widoczną linię laserową. Jeśli jed-

nak trafiają się instalacje w dużych obiektach 

(np. halach sportowych), nie obejdziemy się 

bez modelu, który współpracuje z odbiorni-

kiem sygnału laserowego.
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Dokładność, czyli z jakim błędem

Technologia laserowa kieruje się także 

swoimi prawami, jeśli chodzi o dokładność. 

Zarówno w przypadku dalmierzy, jak i po-

ziomic liniowych, parametr ten jest zmienny 

i zależy od odległości urządzenia od obiektu, 

na który pada światło lasera. Jeśli w danych 

technicznych niwelatora laserowego mamy 

podaną wartość 0,15 mm/1 m, oznacza to, 

że wiązka padająca na ścianę odległą od 

instrumentu o 10 m będzie spoziomowana 

(spionowana) z błędem 1,5 mm. Wartość błę-

du wynika z faktu, że wraz ze wzrostem od-

ległości zmienia się szerokość linii laserowej. 

Poziom niedokładności jest także uzależniony 

od zastosowanego w instrumencie rodzaju 

kompensatora.

Samopoziomowanie, czyli zawsze wła-

ściwa pozycja

Większość poziomic laserowych i niwelato-

rów, które stosuje się w zadaniach monterskich, 

to modele samopoziomujące. Warto takich szu-

kać, ponieważ zapewniają one najwygodniejszą 

pracę.  Trzeba jednak pamiętać, że mechanizm 

samo poziomowania działa w ograniczonym za-

kresie. Nie spodziewajmy się więc, że urządzenie 

wyświetli poziomą linię, gdy ustawimy go na 

powierzchni nachylonej pod kątem kilkunastu 

stopni. Przeważnie zakres kompensatora to kil-

ka stopni. W najprostszych laserach liniowych 

stosuje się kompensatory magnetyczne (pro-

ste w konstrukcji, niezawodne, ale mało stabil-

ne i wrażliwe na drgania i podmuchy wiatru), 

a w droższych niwelatorach obrotowych – wer-

sje elektroniczne (skomplikowane w budowie, 

ale zapewniające dużo wyższą dokładność).

Dalmierze laserowe

Dalmierze to bez wątpienia najpopular-

niejsze w branży budowlanej laserowe na-

rzędzie pomiarowe. Pierwszy model ręczne-

go dalmierza pojawił się na rynku już 20 lat 

temu. Od tego momentu przeszedł całkowitą 

rewolucję technologiczną. Dalmierz laserowy 
› Furorę wśród narzędzi laserowych robią modele płaszczyznowe, czyli takie, 

które wyświetlają wiązki o zakresie 360 stopni.

› Wiązka z poziomic laserowych jest widoczna gołym okiem tylko w niedużych 

odległościach i w pomieszczeniach niezbyt nasłonecznionych.
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wykorzystuje technologię bezlustrowego po-

miaru odległości. Pomiar dystansu musi być 

więc wykonywany do obiektów odbijających 

sygnał pomiarowy. Nie uda się więc tym urzą-

dzeniem określić długości do szklanej ściany 

czy całkowicie czarnego połyskliwego elemen-

tu. Dalmierz laserowy ma jednak tę zaletę, że 

wykonuje pomiar z bardzo dużą szybkością, 

z dużą powtarzalnością wyniku, z wysoką do-

kładnością i obsługuje się go jednoosobowo.

Rynek oferuje pełną gamę dalmierzy lase-

rowych. Najtańsze za kilkaset złotych to mo-

dele o zasięgu 40-60 metrów, które realizują 

podstawowe zadania wyznaczania długości 

i obliczania na ich podstawie powierzchni i ob-

jętości (np. Leica Disto D210). Bardziej zaawan-

sowane instrumenty potra%ą mierzyć dystanse 

80-100 metrowe, a ich menu rozbudowane jest 

chociażby o funkcje pomiarów pośrednich 

z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa (np. 

Leica Disto D3a). W klasie wyższej znajdziemy 

urządzenia o zasięgu 150-250 m, które posia-

dają wbudowane czujniki pochylenia (dalmierz 

może działać jako podstawowa poziomica 

elektroniczna) czy kamery pełniące funkcję 

celowników cyfrowych (np. Leica Disto D5). 

W najdroższej grupie dalmierzy są instrumenty 

posiadające bardzo rozbudowane oprogramo-

wanie (np. tyczenie odcinków o stałej długości, 

pomiar niedostępnych wysokości, niwelacja) 

i porty Bluetooth do bezprzewodowej trans-

misji danych do zewnętrznych nośników da-

nych (np. Leica Disto D8). Producenci dalmierzy 

do tych ostatnich oferują darmowe aplikacje 

na smartfony i tablety (Android, Apple), które 

ułatwiają archiwizowanie danych (Leica Disto 

transfer), a nawet tworzenie cyfrowego szkicu 

mierzonych obiektów (Leica Disto sketch).

Zastosowania:

- szybki pomiar przedwykonawczy otworów 

okiennych, drzwiowych i natychmiastowe 

obliczenie ich powierzchni;

- jednoosobowy pomiar inwentaryzacyj-

ny po zamontowaniu stolarki okiennej 

i drzwiowej;

- jednoosobowe określanie wysokości ścian 

niedostępnych do bezpośredniego pomia-

ru taśmą;

› Zautomatyzowany proces pomiaru łuków i wy-

znaczanie w przestrzenie ich kształtów za po-

mocą 3D Disto.

› Leica 3D Disto to najbardziej zaawansowane laserowe narzędzie pomiarowe 

do inwentaryzowania otworów okiennych i drzwiowych o nieregularnych 

kształtach.

› Jeden z najnowszych dalmierzy Leica D510, który spełnia 

wysoką normę IP65 i wysyła wyniki pomiarów przez 

Bluetooth do zewnętrznych rejestratorów.
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- pomiary inwentaryzacyjne z zastosowa-

niem modułu Bluetooth i przygotowa-

nie dokumentacji pomiarowej w postaci 

cyfrowej.

Poziomice laserowe i lasery punktowe

Na rynku tego typu laserowych narzędzi 

pomiarowych funkcjonuje mnóstwo równo-

legle funkcjonujących nazw tego samego 

instrumentu. Poziomica laserowa zwana jest 

także laserem liniowym, laserem krzyżowym/

krzyżakowym, a jej szczególną odmianą jest 

laser płaszczyznowy. Wszystkie te instrumenty 

emitują linie laserowe. W zależności od klasy 

poziomicy instrument może wyświetlać jedną 

lub wiele linii – w poziomie i pionie. Urucho-

mione równocześnie  tworzą na ścianie krzyże 

z ramionami przecinającymi się pod kątem 

prostym. 

Przy wyborze właściwego lasera krzyżo-

wego ważne jest określenie zakresu kątowego 

wyświetlanych wiązek. Najprostsze modele 

z dwiema liniami (pion, poziom) generują 

wiązki o zakresie ok. 120-180° (np. Leica Lino 

L2+). Szczególnie wygodne w pracy są z ko-

lei lasery płaszczyznowe, które generują linie 

o „rozpiętości” 360°. Oznacza to, że instru-

ment ustawiony na środku pomieszczenia 

pokaże dookoła na wszystkich ścianach li-

nię poziomą i pionową (np. Leica Lino L360). 

Lasery płaszczyznowe zapewniają komfort 

pracy, gdy poziomujemy okna lub otwory 

okienne znajdujące się na różnych ścianach. 

W dużym pomieszczeniu do wyznaczenia 

stałej wysokości za pomocą zwykłego lasera 

krzyżowego trzeba by go było obracać kilka 

razy (z powodu małego zakresu kątowego 

wyświetlanych linii). Zasięg laserów linio-

wych to ok. 5-30 m (widoczna wiązka, zależy 

od warunków oświetlenia) lub ok. 80-100 m 

(z odbiornikiem).

Warto wiedzieć, że wśród laserów linio-

wych/krzyżowych/płaszczyznowych są mo-

dele przystosowane do współpracy ze wspo-

mnianymi odbiornikami laserowymi. Jeśli 

planujemy poziomowanie lub pionowanie na 

zewnątrz lub w rozległych pomieszczeniach, 

to trzeba się zdecydować na wersję urządze-

nia wyposażonego w czujnik. Wykrywa on 

niewidoczną dla oka wiązkę lasera i sygnałami 

dźwiękowymi i diodowymi pokazuje jej pozy-

cję. W większości przypadków można dokupić 

sam odbiornik do wcześniej już nabytego in-

strumentu. Jednak musimy wiedzieć, że nie 

wszystkie poziomice laserowe są przystoso-

wane do pracy w trybie z czujnikiem.

› Lasery obrotowe we współpracy z odbiornikami wyko-

rzystuje się w dużych obiektach, gdzie wymana jest wy-

soka dokładność pracy.
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Pewną odmianą poziomicy laserowej jest 

laser punktowy (np. Leica P3). Tutaj instrument 

zamiast linii wyświetla 3-5 punktów. Na rynku 

występują także kombinacje laseru liniowego 

i punktowego (np. Leica L2P5).

Zastosowania:

- wyznaczanie i przenoszenie poziomów 

odniesienia dla montowanych okien 

i drzwi (linia pozioma);

- wyznaczanie prostoliniowości przebiegu 

instalowanych elementów (linia pionowa);

- wyznaczanie kątów prostych (linia pozio-

ma i pionowa, dwie linie pionowe lub dwa 

punkty);

- przenoszenie w pionie punktów z podłogi 

na sufit i odwrotnie (punkt do góry i do 

dołu);

- kontrola poprawności montażu i spraw-

dzenie stanu istniejącej stolarki okiennej 

i drzwiowej;

- niwelacja fundamentów pod ogrody zimo-

we (lasery płaszczyznowe we współpracy 

z odbiornikiem).

Niwelatory obrotowe

Zwane są także laserami rotacyjnymi czy ni-

welatorami laserowymi. W przypadku poziomic 

laserowych w wersji płaszczyznowej (z wiązkami 

360°) głowica laserowa jest nieruchoma, a na 

wszystkich ścianach wokół stanowiska wyświe-

tlana jest linia ciągła (odpowiadają za to pry-

zmaty). W laserze obrotowym – jak wskazuje 

sama nazwa – wirująca głowica, która emitu-

je punktowe światło laserowe, zakreśla okrąg 

i tworzy na ścianach ciągłą linię. Laser obrotowy 

może w danej chwili pokazywać tylko jeden ro-

dzaj linii (pozioma lub pionowa), podczas gdy 

lasery liniowe mogły generować kilka wiązek 

jednocześnie. Niwelator obrotowy, dzięki za-

stosowaniu w nim elektronicznego systemu 

samo poziomowania, jest dużo dokładniejszy 

od laserów liniowych z kompensatorem ma-

gnetycznym. Ma też dużo większy zasięg – od 

kilkudziesięciu do kilkuset metrów z odbiorni-

kiem. Widoczność wiązki laserowej jest dużo 

lepsza niż w przypadku poziomic laserowych, 

więc lasery obrotowe można z powodzeniem 

wykorzystywać do poziomowania i pionowania 

na widoczne linie. To instrumenty szczególnie 

przydatne w dużych i rozległych halach, a także 

niezastąpione przy niwelowaniu na zewnątrz. 

Niwelatory obrotowe, podobnie jak dalmierze 

laserowe, występują w różnych wersjach, kon%-

guracjach, a co za tym idzie – mogą kosztować 

od tysiąca do kilku tysięcy złotych.

Przy wyborze niwelatorów obrotowego 

warto zwracać uwagę na wyposażenie dodatko-

we. Akcesoria są tutaj bardzo ważne, ponieważ 

bez nich pojawią się spore trudności z zamo-

cowaniem instrumentu pod su%tem (do tego 

służy np. uchwyt ścienny), a gwint montażowy 

przystosowany jest do dużych statywów geode-

zyjnych (5/8 cala).

Zastosowania:

- wyznaczanie z dużą dokładnością pozio-

mów i pionów w dużych pomieszczeniach 

i na zewnątrz budynków;

- niwelacja powierzchni istniejących otwo-

rów okiennych i posadzek w otworach 

drzwiowych;

- wyznaczanie stałych poziomów w po-

mieszczeniach i na zewnątrz;

- wyznaczanie prostoliniowości istniejących 

i montowanych elementów konstruk-

cyjnych nawet na wysokich budynkach 

wielokondygnacyjnych; 

- niwelacja istniejących fundamentów pod 

konstrukcje ogrodów zimowych. 

› Poziomice laserowe można stawiać zarówno 

na podłodze, jak i mocować na statywach 

budowlanych.

› Pełna automatyzacja pomiarów inwentaryzacyjych - 

dane z dalmierza trafiają bezprzewodowo do oprogra-

mowania do tworzenia cyfrowych szkiców.


