PU 550

- luxmetr s èíslicovou indikací -

PU 550

Urèení:
Pøístroj PU 550 je urèen pro provozní mìøení osvìtlení v prùmyslových
provozech a na pracovitích za úèelem údrby nebo kontroly intenzity
osvìtlení. Dále jím lze mìøit osvìtlení komunikací a provádìt nìkterá
laboratorní mìøení v rozsahu jeho technických moností.
Pøednosti:
- mìøící sonda je vybavena kosinovým nástavcem pro korekci smìrové
chyby mìøeného záøení
- souèástí èidla, umístìného v mìøící sondì, je soustava optických filtrù
zajiujících spektrální citlivost blízkou spektrální citlivosti lidského oka
- funkce HOLD vyuitelná napø. pøi mìøení malých intenzit osvìtlení
- monost externího napájení
- nízká hmotnost pøístroje
- snadná obsluha a minimální údrba
Popis
Pøístroj je vestavìn v pouzdru pøístrojù øady PU 500. K mìøení osvìtlení
slouí èidlo s køemíkovou fotodiodou umístìné v pouzdru ve tvaru sondy,
která se pøipojuje k vlastnímu pøístroji pomocí kabelu s konektorem.
Konektor pro pøipojení mìøící sondy je v horní èelní èásti pøístroje. Zde je
umístìn i konektor pro pøípadné externí napájení.
Pøístroj se uvádí do provozu vypínaèem ON-OFF v horní èásti pøístroje.
Hodnotu namìøeného osvìtlení lze odeèítat na 3 1/2 místném displeji ve
støední èásti pøístroje. Volba rozsahù se provádí otoèným pìtipolohovým
pøepínaèem. Pøístroj je vybaven funkcí HOLD ovládanou tlaèítkem vpravo
od pøepínaèe rozsahù. Napájení pøístroje zajiuje 9V baterie typu IEC
6F22, pøíp. externí zdroj 9V, který se objednává zvlá.

Technické údaje:
Rozsahy a pøesnost mìøení:
Mìøící rozsahy: 20, 200, 2000 lx, 20, 100 klx
Pøesnost:
±(0,5 % z mìø. hodnoty ±0,5 % z mìø. rozsahu + celková chyba fotometrické sondy)
a) odchylka proudu èidla od lineárního prùbìhu pro rùzné intenzity osvìtlení L = max. 4 %
b) odchylka relativní citlivosti èidla od normované relativní citlivosti èidla od normované relativní citlivosti lidského oka O = max. 8%
(viz. protokol, který je souèástí kadého èidla)
c) relativní smìrová chyba R je dána konstrukcí kosinového nástavce, který slouí k její korekci
V rozsahu úhlù dopadu mìøeného optického záøení b = 0 °C a 60°C dosahuje hodnota smìrové chyby R = max. 5 %.
Pracovní podmínky:
Rozsah pracovních teplot: 0°C a +40 °C
Odolnost proti teplotám: -25 °C a +55 °C
Hmotnost:
cca 300 g (bez sondy)
Rozmìry pøístroje:
168x96x35 mm
Napájecí baterie:
9V IEC 6F22 - objednává se zvlá

VE 310

- kapesní teplomìr se zásuvnou sondou -

VE 310

Displej: 3 1/2 místný LCD. Rozsah mìøení -50 °C a +150 °C (-58 °F - 302 °F); citlivost 0,1 °C (1 °F); pøesnost ± 1 °C;
hmotnost 130g; rozmìr 142 x 46 x 28 mm. Rozsah dodávky: pøístroj se zabudovanou výsuvnou sondou, baterie 9V,
koené pouzdro, návod k pouívání.
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