Software pro PC:

NEW !

Provozní podmínky:

VÝHODY:
Napájení:

• akustické normy: IEC 61672,
IEC 61260, IEC61094-4

Rozměry:
Rozsah dodávky:

Noise Studio NS4 (zvláštní příslušenství): PC rozhraní
pro stahování dat a správu zařízení.
Licencované softwarové moduly, které musejí být aktivovány
hardwarovými klíči.
• NS4 „monitorovací“ modul pro on-line záznam v reálném
čase. Synchronizovaný audiozáznam. Dálkově řízený monitoring a záznam dat. Dálkové řízení též pomocí modemu.
Software umožňuje programování a kalibrace s časovačem a ovládání audio s programovatelnými spouštěcími
úrovněmi.
pracovní teplota -10 ... +50 °C, 25 ... 90 % RV, (nekondenzující),
65 ... 108 kPa, stupeň krytí: IP64
4 alkalické baterie nebo nabíjecí baterie NiMH, typ AA nebo
externí napájení 9 ... 12 V DC nebo 300 mA
445 x 100 x 50 mm s předzesilovačem (v x š x h)
zvukoměr HD-2010-UC-1 třídy 1, předzesilovač HD2010PNE2, předpolarizovaný free field mikrofon UC52/1, ochrana
před větrem, USB připojovací kabel, SW Noise Studio,
transportní kufr a návod k obsluze, dodávka s individuálním
akreditovaným kalibračním listem dle normy IEC 61672

obj. č. 700060
zvukoměr

Příslušenství:

HD-2010-UC-1 je přenosný, integrující zvukoměr určený k provedení statistické analýzy. Při vývoji zařízení byl kladen důraz na jeho nejjednodušší možné použití. Kromě
toho, byla zvláštní pozornost věnována, aby přístroj byl jednoduše kalibrovatelný a nastavitelný. Uživatel může aktualizovat firmware přímo pomocí programu Noise Studio,
který je součástí dodávky zařízení. HD-2010-UC-1 má grafický podsvícený displej.

HD-2110-USB
obj. č. 700038
sériový USB kabel pro připojení na PC
SWD-10
obj. č. 700039
síťový zdroj 100-240 V AC / 12 V DC / 1 A
CPA/10
obj. č. 700061
10 m mikrofonový prodlužovací kabel
HD-40-1
obj. č. 700056
přenosná termotiskárna s papírovými rolemi 57 mm a napájením ze zdroje SWD-10
HD2110-RS
obj. č. 700057
9-pólová Sub-D zásuvka pro M12, pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením M12

Oblasti použití:
• vyhodnocení hladin hluku v prostředí
• volitelné „rozšíření sběru naměřených dat“
• volitelný záznam a analýza impulsivních zvuků
• statistická analýza s výpočtem 3 procentních hladin a volitelnou komplexní statistickou
analýzou
• kontrola hluku (volba „rozšíření sběru naměřených dat“ nutná)
• rozpoznání impulsního hluku
• měření na pracovištích (analýza hluku a vibrací)
• výběr osobních ochranných pomůcek (metody SNR a HML)
• kontrola kvality výroby
• měření hluku stroje, měření akustického výkonu
• emise hluku vozidel
Zvukoměr HD-2010-UC-1 umožňuje měření akustického tlaku s možností programování 3 parametrů měření, přičemž frekvenční vážení a časové konstanty jsou volitelné.
Naměřené hladiny akustického tlaku lze uložit do velkokapacitní energeticky nezávislé paměti, aby mohly být následně přeneseny do PC pomocí volitelného software Noise Studio.
Zvukoměr HD-2010-UC-1 třídy s volbou „rozšíření sběru naměřených dat“ je vhodný
pro monitorování hluku, akustické mapování a též pro volitelné zachycení a analýzu
zvukových jevů pro posuzování akustického klimatu. Při měření hluku způsobeného
dopravou v blízkosti letišť, železnic a silnic, může být zvukoměr použit jako multiparametrový záznamník zvuku pro statické analyzační funkce.

Snímače teploty

Všeobecně:

Měřicí převodníky

HD-2010-UC-1

Loggery / BUS systémy

POTŘEBNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
HD-2020
obj. č. 700062
kalibrátor zvuku třídy 1 (strana 84)

Zobrazovače / Regulátory

zvukoměr

Ruční měřicí přístroje

Ruční měřicí přístroje Měření úrovně zvuku

Paměť:
Vstup/výstup:

Noise Studio: NS4 „monitorovací“ modul; PC rozhraní pro stahování dat a správu zařízení,
vysokorychlostní záznam se synchronizovaným audio záznamem (pro pozdější přehrávání)

Noise Studio NS4
„monitorovací“ modul

Všeobecně:
S tímto softwarovým modulem je možné dálkově ovládat zvukoměr přes PC.
Hlavní výhody jsou:
• zobrazení uložených dat v reálném čase v grafické nebo tabulkové formě
• možnost dálkové komunikace se zvukoměrem přes modem
• sběr zvukových dat přímo do velkokapacitní paměti PC (kontrolní funkce)
• řízení diagnostických a kalibračních funkcí
• programy automatického sběru a kontroly
• možnost sběru synchronizovaných audio záznamů s měřením úrovně zvuku díky jednoduchým spouštěcím funkcím

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Přístroj je dodávan včetně kalibračního listu z Akreditované kalibrační laboratoře. Jméno uživatele musí být při objednání zadáno.
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Poplach / Ochrana, Hladina

Displej:

UC52 free field, předpolarizovaný, kondenzátorového typu
30 dBA ... 143 dB špička
80 dB
Spl, Leq, LeqI, SEL, LEP,d, Lmax, Lmin, Lpk, Dose, Ln
simultánní A, C, Z (pouze C a Z pro Lpk)
simultánní RYCHLE, POMALU, IMPULS
od 1 s ... 99 h s funkcí mazání (Back-Erase)
zobrazení až 3 procentních hladin, od L1 do L99
pravděpodobnostní rozložení a procentní výpočet hladin
od L1 do L99
• parametr: LFp, Leq, Lpk vážení A, C nebo Z
(pouze C a Z pro Lpk)
• měřicí frekvence: 8 měření/s
• klasifikace: třídy od 0,5 dB
grafický LCD displej s podsvícením 128 x 64
• 3 parametry v numerickém formátu
• 4 MB interní paměť pro více jak 500 datových sad
• sériové rozhraní RS232 a rozhraní USB
• AC výstup (LINE)
• DC výstup

Simulátory

Technické údaje:
Mikrofon ½":
Dynamický rozsah:
Rozsah linearity:
Akustické parametry:
Frekvenční vážení:
Časové vyhodnocení:
Integrace:
Statistická analýza:

Ruční měřicí přístroje Měření úrovně zvuku

Ruční měřicí přístroje

akustický kalibrátor

NEW !

Měřicí převodníky

Loggery / BUS systémy

Zobrazovače / Regulátory

VÝHODY:
• frekvence 1000 Hz umožňuje kalibraci měřičů hladiny
akustického tlaku s jakýmkoli vážením
• nezávislý na atmosférickém tlaku
• úrověn zvuku 114 dB umozňuje provádění kalibrace
i při vysokém hluku pozadí
• snadná obsluha

HD-2020

HD-2020

obj. č. 700062
akustický kalibrátor

Všeobecně:
Kalibrátor hladiny akustického tlaku HD 2020 je přenosný, bateriový přístroj určený
pro kalibraci zvukoměrů (přenosných a laboratorních zařízení).
Umožňuje kalibraci ½" mikrofonů. Kalibrační úrovně od 94 dB a 114 dB lze pomocí tlačítek volit. Pokud není mikrofon zcela nebo správně v kalibrátoru nasazen, bliká úroveň
na displeji. Díky integrovanému kalendáři s hodinami lze zjistit počet roků a měsíců
od platnosti poslední kalibrace. Po uplynutí platnosti kalibrace bliká příslušný symbol
na displeji přístroje.

Snímače teploty
Simulátory

83 x 43 x 53 mm (v x š x h)
IP64
< 0,3 dB
kalibrátor HD-2020, 1 x alkalická baterie 9 V, návod k obsluze, včetně akreditovaného kalibračního listu

Technické údaje:
Kalibrační kapsle:

Poplach / Ochrana, Hladina

Rozměry:
Stupeň krytí:
Vliv elektromagmagnetických polí:
Rozsah dodávky:

Frekvence:
Frekvenční tolerance:
Úrovně akustického
tlaku:
Referenční podmínky:
Reakční doba:
Faktor zkreslení:
Vliv okolního prostředí:
vliv teploty a vlhkosti:
vliv statického tlaku:
Provozní podmínky:
pracovní teplota:
relativní vlhkost:
Skladovací teplota:
Ekvivalentní objem
mikrofonu:
Napájení:
Bateriový provoz s 9 V
baterií:
Displej:
Čas a datum:
Materiál pouzdra:

pro 1/2“ standardní mikrofony (12,7 ± 0,03 mm) dle IEC
61094-1 a IEC 61094-4
1000 Hz
1 % v rozsahu -10 ... +50 °C a 10 ... 90 % RV
94,0 dB a 114,0 dB ± 0,2 dB při 1 kHz
(vztaženo na 101,3 kPa, 23 °C ± 3 °C a 65 % RV)
20 °C, 50 % RV, 101,3 kPa, 10 mm3 objem kapsle
10 s
<1%
< 0,3 dB v rozsahu -10 ... +50 °C a 10 ... 90 % RV
< 0,1 dB v rozsahu 65 ... 108 kPa
-10 ... +50 °C
≤ 90 % RV
-25 … +70 °C
5 ... 250 mm3
9 V alkalická baterie IEC typ 6LR61, lze použít i nabíjecí
baterii 9 V
48 h trvalý provoz s kvalitní alkalickou baterií
3½-místný LCD, symbol baterie
interní knoflíková lithiová baterie 3 V
ABS

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Přístroj je dodávan včetně kalibračního listu z Akreditované kalibrační laboratoře. Jméno uživatele musí být při objednání zadáno.
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Ruční měřicí přístroje Měření osvětlení

Ruční měřicí přístroje

fotometr / radiometr

NEW !
VÝHODY:
• měření mnoha různých světelných hodnot

Zobrazovače / Regulátory

• široká nabídka senzorů

Í, SVÍTIVOST,
INTENZITA OSVĚTLEN
SVĚTELNÝ TOK

Loggery / BUS systémy

Í
UVA-, UVB-, UVC-ZÁŘEN
ÉHO SVĚTLA
ZÁŘENÍ V PÁSMU MODR
ZÁŘENÍ
GLOBÁLNÍ SLUNEČNÍ

HD-2302-0

obj. č. 700063
fotometr / radiometr

Všeobecně:
Přístroj měří intenzitu osvětlení, svítivost, PAR a ozáření (spektrální rozsahy VIS-NIR,
UVA, UVB a UVC nebo měření efektivního účinku ozáření UV dle EN 60335-2-27).
Měřicí sondy jsou vybaveny modulem SICRAM, který zajišťuje jejich automatické
rozpoznání: díky tomto modulu jsou měřené jednotky po připojení sondy k přístroji automaticky nastaveny. Výrobní kalibrační data jsou uložena v paměti modulu SICRAM.

Měřicí převodníky

LP-471-PHOT

Muzea, nedestruktivní zkoušky, opalovací a kosmetická studia, fotovoltaika a simulační
komory slunečního záření a stárnutí.

obj. č. 700064
sonda pro měření intenzity osvětlení

Použití:

Technické údaje:

Speciální kontrolní měření pro výrobce šperků, plnění regionálních předpisů, letecká
a silniční doprava, kontrola pracovišť.

3 baterie 1,5 V typ AA
200 hodin s 1800 mAh alkalickou baterií
20 μA
lux – fcd – μmol/m2·s – cd/m2 – W/m2 – μW/cm2 – μW/lumen
vstupní modul pro sondy: 8-pólový konektor DIN45326
přístroj HD-2302-0, alkalická baterie 3x 1,5 V,
návod k obsluze, transportní kufr/brašna
sondy musejí být objednány zvlášť

Měřicí rozsah (lux):
0,10…199,99
…1999,9
…19999 …199,99·103
Rozlišení (lux):
0,01
0,1
1
0,01·103
Spektrální rozsah:
v souladu se standardní fotometrickou křivkou V(λ)
α (teplotní koeficient) f6 (T): < 0,05 % K
Nejistota kalibrace:
<4%
f’1 (v souladu se standardní fotometrickou křivkou V(λ)): < 6 %
f2 (citlivost podle kosinového zákona): < 3 %
<1%
f3 (linearita):
f4 (chyba čtení přístroje): < 0,5 %
< 0,5 %
f5 (únava):
Třída:
B
Pracovní teplota:
0 ... +50 °C
typická křivka citlivosti: LP-471-PHOT

1

LP471-PHOT
LP471-LUM2
LP471-PAR
LP471-UVA
LP471-UVB
LP471-UVC
LP471-P-A
LP471 BLUE
LP SILICON-PYRA

0,8

relativní spektrální citlivost

Příslušenství:

0,9

technické údaje viz následující stránky

Simulátory

-5 ... +50 °C
-25 ... +65 °C
0 ... 90 % RV, nekondenzující
IP67

Technické údaje:

0,7

Poplach / Ochrana, Hladina

140 x 88 x 38 mm (v x š x h)
ABS
2 x 4½-místný se symboly – 52 x 42 mm (zobrazovací rozsah)

Snímače teploty

Použití:

Přístroj:
rozměry:
materiál:
displej:
Provozní podmínky:
pracovní teplota:
skladovací teplota:
relativní vlhkost:
stupeň krytí:
Napájení:
baterie:
bateriový provoz:
odběr proudu vypnutého přístroje:
Jednotky měření:
Připojení:
Rozsah dodávky:

Í

INTENZITA OSVĚTLEN

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
380

430

480

530

580

630

680

730

780

830

i(nm)

85

Ruční měřicí přístroje Měření osvětlení

Loggery / BUS systémy

Zobrazovače / Regulátory

Ruční měřicí přístroje

fotometrické a radiometrické sondy

SVÍTIVOST

• fotosyntetická aktivita, měření intenzity záření
(PAR)

LP-471-LUM 2

LP-471-PAR

obj. č. 700065
sonda měření svítivosti

obj. č. 700066
kvantová radiometrická sonda

Všeobecně:

Všeobecně:

Spektrální citlivost dle standardní fotometrické křivky, optický úhel 2°.
Měřicí rozsah: 1,0 cd / m2 ... 2000·103 cd / m2

Pro měření fluorescence chlorofylu PAR (fotosynteticky aktivní záření 400 ... 700 nm),
měření μmol m-2s-1, difuzor s kosinovou korekcí.
Měřicí rozsah 0,10 μmol m-2s-1 ... 10·103 μmol m-2s-1

Použití:

Použití:

Senzor měří svítivost podle citlivosti lidského oka např. pro monitory, žárovky atd.
Diafanoskopie, kontrola rentgenových snímků. Pro kontrolu světelných podmínek
u pracovní stanice PC a odrazů od bílých ploch.

rostliná výroba, zemědělství, skleníky

Technické údaje:

Měřicí rozsah (cd / m2):
1,0 ... 1999,9 ... 19999
... 199,99·103 ... 1999,9·103
Rozlišení (cd / m2):
0,1
1
0,01·103
0,1·103
Optický úhel:
2°
Spektrální rozsah:
v souladu se standardní fotometrickou křivkou V(λ)
α (teplotní koeficient) f6 (T): < 0,05 % K
Nejistota kalibrace:
<5%
f’1 (v souladu s fotometrickou křivkou V(λ)): < 8 %
f3 (linearita):
<1%
f4 (chyba čtení přístroje): < 0,5 %
f5 (únava):
< 0,5 %
Třída:
C
Posun za 1 rok:
<1%
Pracovní teplota:
0 ... +50 °C
Referenční standardy: CIE n.69 – UNI 11142

Měřicí rozsah
(μmol·m-2s-1):
Rozlišení (μmol·m-2s-1):
Spektrální rozsah:
Nejistota kalibrace:
f2 (citlivost podle
kosinového zákona):
f3 (linearita):
f4 (chyba čtení přístroje):
f5 (únava):
Posun za 1 rok:
Pracovní teplota:

0,10 ... 199,99

200,0 ... 1999,9

2000 ... 10000

0,01
400 ... 700 nm
<5%
<6%

0,1

1

<1%
± 1 číslice
< 0,5 %
<1%
0 ... +50 °C

typická křivka citlivosti: LP-471-PAR

0,7

typická křivka citlivosti: LP-471-LUM 2

PAR

0,6

relativní spektrální citlivost

Snímače teploty

Měřicí převodníky

Technické údaje:

1

relativní spektrální citlivost

0,9

Simulátory

INTENZITA ZÁŘENÍ

VÝHODY:

0,8
0,7
0,6
0,5

0,3

Poplach / Ochrana, Hladina

0,3
0,2

0
350

0,2

400

450

500

550

600

h (nm)

0,1

430

480

530

580

630

i(nm)
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0,4

0,1

0,4

0
380

0,5

680

730

780

830

650

700

750

800

850

Ruční měřicí přístroje Měření osvětlení

Zobrazovače / Regulátory

VÝHODY:

• kontrola UV lamp v kosmetických centrech
a soláriích

• světelná léčba psoriázy (lupénky) UVB
lampami

UVA ZÁŘENÍ

• kontrola řízení kosmetických opalovacích
systémů

UVB ZÁŘENÍ

LP-471-UVA

LP-471-UVB

obj. č. 700067
sonda pro měření intenzity UVA záření

obj. č. 700068
sonda pro měření intenzity UVB záření

Všeobecně:

Všeobecně:

Radiometrická sonda pro měření intenzity UVA záření ve spektrálním rozsahu 315 ... 400 nm,
špička při 360 nm, Quarz difuzor s kosinovou korekcí.
Měřicí rozsah: 1,0·10-3 W/m2 ... 2000 W/m2

Radiometrická sonda pro měření intenzity UVB záření ve spektrálním rozsahu 280 ...
315 nm, špička při 305 ... 310 nm, Quarz difuzor s kosinovou korekcí.
Měřicí rozsah: 1,0·10-3 W/m2 … 2000 W/m2

Použití:

Použití:

Optimalizace časování osvětlení pro minimalizaci nebezpečí poškození zraku.
Pro kontrolu odlévání a sváření, polymeraci laků, pryskyřic a lepidel.

Polymerace nátěrových hmot, pryskyřic a lepidel. Kontrola kvality pomocí UV lamp.
V ofsetovém tisku a litografii & elektronice, pro odlévání a kontrolu svařování, optimalizace časování osvětlení pro minimalizaci nebezpečí poškození zraku.

Technické údaje:

Technické údaje:

Měřicí rozsah (W/m2):

1,0·10-3 ... 999,9·10-3
1,000 ... 19,999
20,00 ... 199,99
200,0 ... 1999,9
Rozlišení (W/m2):
0,1·10-3
0,001
0,01
Spektrální rozsah:
315 ... 400 nm (špička 360 nm)
Kalibrační nejistota:
<5%
<1%
f3 (linearita):
f4 (chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
< 0,5 %
f5 (únava):
Posun za 1 rok:
<2%
Pracovní teplota:
0 ... +50 °C

1,0·10-3 … 999,9·10-3
1,000 … 19,999
20,00 … 199,99
200,0 … 1999,9
Rozlišení (W/m2):
0,1·10-3
0,001
0,01
0,1
Spektrální rozsah:
280 ... 315 nm (špička 305 nm ... 310 nm)
Kalibrační nejistota:
<5%
<2%
f3 (linearita):
f4 (chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
< 0,5 %
f5 (únava):
Posun za 1 rok:
<2%
Pracovní teplota:
0 ... +50 °C

Snímače teploty

0,1

Měřicí převodníky

Měřicí rozsah (W/m2):

typická křivka citlivosti: LP-471-UVA
typická křivka citlivosti: LP-471-UVB

1
1

0,9
0,9

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

0,1

0,1

300

320

340

360

h (nm)

380

400

420

0
250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

h (nm)

Poplach / Ochrana, Hladina

0
280

0,8

Simulátory

relativní spektrální citlivost

relativní spektrální citlivost

Loggery / BUS systémy

VÝHODY:

Ruční měřicí přístroje

fotometrické a radiometrické sondy
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Ruční měřicí přístroje Měření osvětlení

UVC ZÁŘENÍ

VÝHODY:

INTENZITA ZÁŘENÍ
V SPEKTRÁLNÍM PÁSMU
MODRÉHO SVĚTLA

• kontrola UVC lamp při pasterizaci,
sterilizaci vzduchu a vody

LP-471-UVC

LP-471-BLUE

obj. č. 700069
sonda pro měření intenzity UVC záření

obj. č. 700070
sonda pro měření intenzity záření ve spektrálním rozsahu modrého světla

Všeobecně:

Všeobecně:

Pro měření intenzity UVC záření ve spektrálním rozsahu 220 ... 280 nm, špička při 260
nm, Quarz difuzor s kosinovou korekcí.
Měřicí rozsah: 1,0·10-3 W/m2 … 2000 W/m2

Radiometrická sonda LP471-BLUE měří intenzitu záření (W/m2) ve spektrálním rozsahu
modrého světla. Sonda je složena z fotodiody, odpovídajícího filtru a difuzoru pro zajištění správného měření dle kosinova zákona.

Technické údaje:

Použití:

Měřicí rozsah (W/m2):

Spektrální citlivost sondy umožňuje měření radiace, příčiny škod způsobených modrým
světlem, křivka B (λ) v souladu s normami ACGIH / ICNIRP, ve spektrálním rozsahu
380 ... 550 nm. Záření v této oblasti spektra může způsobit fotochemické poškození
sítnice. Další oblastí použití je sledování intenzity ozařování modrým světlem, které se
používá při léčbě novorozenecké žloutenky.

1,0·10-3 ... 999,9·10-3
1,000 ... 19,999
20,00 ... 199,99
200,0 ... 1999,9
Rozlišení (W/m2):
0,1·10-3
0,001
0,01
Spektrální rozsah:
220 ... 280 nm (špička 260 nm)
Kalibrační nejistota:
<5%
<1%
f3 (linearita):
f4 (chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
f5 (únava):
< 0,5 %
Posun za 1 rok:
<2%
Pracovní teplota:
0 ... +50 °C

0,1

Technické údaje:
Měřicí rozsah (W/m2):

Rozlišení (W/m2):
Spektrální rozsah:

1
0,9
0,8

relativní spektrální citlivost

Simulátory
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typická křivka citlivosti: LP-471-BLUE
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1,0·10-3 ... 999,9·10-3
1,000 ... 19,999
20,00 ... 199,99
200,0 ... 1999,9
0,1·10-3
0,001
0,01
0,1
380 … 550 nm,
charakteristika pro škody způsobené modrým světlem B(λ)
< 10 %
<6%

Kalibrační nejistota:
f2 (citlivost podle kosinového zákona):
f3 (linearita):
<3%
f4 (chyba čtení přístroj): ± 1 číslice
f5 (únava):
< 0,5 %
Posun za 1 rok:
<2%
Pracovní teplota:
0 ... +50 °C

typická křivka citlivosti: LP-471-UVC

260

270

280

290

300

relativní spektrální citlivost

Snímače teploty

Měřicí převodníky

Loggery / BUS systémy

Zobrazovače / Regulátory

Ruční měřicí přístroje

fotometrické a radiometrické sondy
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Ruční měřicí přístroje Měření osvětlení

Ruční měřicí přístroje

fotometrické a radiometrické sondy

VÝHODY:
• nedestruktivní měření materiálů
dle ISO 3059:2001

Zobrazovače / Regulátory

GLOBÁLNÍ SLUNEČNÍ
ZÁŘENÍ

INTENZITA
OSVĚTLENÍ

LP-471 P-A

LP-SILICON-PYRA

obj. č. 700071
kombinovaná sonda LP 471 P-A se dvěma senzory pro měření
intenzity osvětlení a intenzity záření UVA

obj. č. 700072
sonda pro měření globálního slunečního záření

Všeobecně:
Sonda s křemíkovou fotodiodou pro měření globálního slunečního záření, difuzor
s kosinovou korekcí. Spektrální rozsah: 400 ... 1100 nm
Měřicí rozsah: 1,0·10-3 ... 2000 W/ m2. Sonda je vybavena modulem SICRAM a 5 m
dlouhým kabelem.

Použití:
Kontrola stupně účinnosti fotovoltaických panelů

Technické údaje:
Měřicí rozsah (W/m2):

Použití:
Muzea, nedestruktivní zkoušky, pro kontrolu odlévání a sváření, poškození muzejních
objektů (CIE 157), pro bezpečnost papíru a dřeva.

Technické údaje intenzity osvětlení:
Měřicí rozsah (lux):
0,10…199,99 …1999,9
…19999 …199,99·103
Rozlišení (lux):
0,01
0,1
1
0,01·103
Spektrální rozsah:
v souladu se standardní fotometrickou křivkou V(λ)
α (teplotní koeficient) f6 (T): < 0,05 % K
Nejistota kalibrace:
<4%
<6%
f’1 (v souladu se standardní fotometrickou
křivkou V(λ)):
f2 (citlivost podle kosi- < 3 %
nového zákona):
f3 (linearita):
<1%
f4 (chyba čtení přístroje): < 0,5 %
f5 (únava):
< 0,5 %
Třída:
B
Posun za 1 rok:
<1%
Pracovní teplota:
0 ... +50 °C
Referenční standardy: CIE n.69 – UNI 11142

0,1

<1%
± 1 číslice
< 0,5 %
<2%
0 ... +50 °C

relativní
citlivost
Relativespektrální
spectral response

1.25

Pyranometer LP PYRA 02, LP PYRA 03,
LP PYRA 10

0.75

Simulátory

1.00

Pyranometer
Solarmeter LP Silicon-PYRA04

0.50

Solar spectrum A.M. 1.5
0.25

0.00
250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

vlnová
délkanmnm
Wavelength

viz křivka citlivosti sondy LP-471-UVA
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-2
-1
spektrální
intenzita
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Spectral
irradiance
Wm-2Wm
nm-1 nm

1.50

Technické údaje intenzity záření UVA:
…199,99·10
0,01·103

Rozlišení (W/m2):
Spektrální rozsah:
Nejistota kalibrace:
f2 (citlivost podle kosinového zákona):
f3 (linearita):
f4 (chyba čtení přístroje):
f5 (ůnava):
Posun za 1 rok:
Pracovní teplota:

1,0·10-3 ... 999,9·10-3 1,000 ... 19,999
20,00 ... 199,99
200,0 ... 1999,9
0,1·10-3
0,001
0,01
400 … 1100 nm
<3%
<3%

typická křivka citlivosti: LP-SILICON-PYRA

viz spektrální citlivost sondy LP-471-PHOT
Měřicí rozsah (μW / cm ): 0,10…199,99 …1999,9
…19999
Rozlišení (μW / cm2):
0,01
0,1
1
Spektrální rozsah:
315 ... 400 nm (špička 360 nm)
Nejistota kalibrace:
<5%
f2 (citlivost podle kosi- < 6 %
nového zákona):
f3 (linearita):
<1%
f4 (chyba čtení přístroje): ± 1 číslice
< 0,5 %
f5 (únava):
Posun za 1 rok:
<2%
Pracovní teplota:
0 ... +50 °C

Měřicí převodníky

Kombinovaná sonda pro měření intenzity osvětlení (lux) s fotopickou standardní citlivostí
a intenzity záření (μW / cm2) ve spektrálním rozsahu UVA (315 ... 400 nm, se špičkou
při 360 nm). Oba senzory používají difuzor pro zajištění správného měření dle kosinova
zákona.
Měřicí rozsah intenzity osvětlení: 0,10 ... 200·103 lux
Měřicí rozsah intenzity záření: 1,0 mW/m2 ... 2000 W/m2
Tato sonda nabízí vyvážený poměr mezi intenzitou záření UVA a intenzitou osvětlení
μW / lumen (směrodatná veličina v muzeích). Sonda je vybavena modulem SICRAM
a kabelem o délce 2 m.

Snímače teploty

Všeobecně:

2

Loggery / BUS systémy

A INTENZITA ZÁŘENÍ UVA

Ruční měřicí přístroje Proudění vzduchu

AP-471-S1
obj. č. 700074

AP-471-S2

obj. č. 700075
termické sondy pro měření rychlosti proudění vzduchu

NEW !

AP-471-S2
HD-2303-0

AP-471-S1

AP-472-S2

HD-2303-0

obj. č. 700073
termický anemometr

Všeobecně:
Přístroj HD-2303-0 byl vyvinut pro měření a kontrolu parametrů klimatizačních jednotek,
vytápění, vzduchotechniky a prostorového komfortu. Přístroj umožňuje připojení termických sond nebo lopatkových sond pro měření rychlosti proudění, průtoku a teploty
v trubkových rozvodech a vzduchotechnických kanálech. Pro měření teploty lze použít
ponorné, zapichovací nebo povrchové snímače teploty. Typ teplotního senzoru lze volit
mezi Pt100 a Pt1000. Sondy jsou vybaveny modulem SICRAM s integrovanou pamětí
pro výrobní kalibrační data.

Technické údaje:
Přístroj:
rozměry:
materiál:
displej:
Provozní podmínky
pracovní teplota:
skladovací teplota:
relativní vlhkost:
stupeň krytí:
Napájení:
baterie:
bateriový provoz:
odběr proudu
vypnutého přístroje:
Jednotky měření:
Připojení:
připojení sond:
Měření teploty:
měřicí rozsah Pt100:
měřicí rozsah Pt1000:
rozlišení:
přesnost:
Rozsah dodávky:

Poplach / Ochrana, Hladinaa

Simulátory

Snímače teploty

Měřicí převodníky

Loggery/ Sběrnicové systémy

Zobrazovače / Regulátory

Ruční měřicí přístroje

termický anemometr

140 x 88 x 38 mm (v x š x h)
ABS
2 x 4½-místný + symboly, rozměr displeje: 52 x 42 mm
-5 ... +50 °C
-25 ... +65 °C
0 ... 90 % RV, nekondenzující
IP67
3 baterie 1,5 V typ AA
200 hodin s alkalickou baterií 1800 mAh
< 20 μA
°C – °F – m/s – km/h – ft/min – mph – knot – l/s
m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min
8-pólový konektor DIN45326
-200 ... +650 °C
-200 ... +650 °C
0,1 °C
± 0,1 °C
přístroj HD-2303-0, 3 x alkalické baterie 1,5 V,
návod k obsluze, transportní kufr/brašna
sondy musejí být objednány zvlášť

Technické údaje:

AP-471-S1

Typ měření:

měření rychlosti proudění, výpočet průtoku,
teplota vzduchu

Typ senzoru:
rychlost proudění:
teplota:
Měřicí rozsah:
rychlost proudění:
teplota:
Rozlišení měření:
rychlost proudění:
teplota:
Přesnost měření:
rychlost proudění:

teplota:
Maximální
rychlost proudění:
Teplotní komenzace:
Provozní podmínky
senzoru:
Životnost baterií:
Jednotky měření:
rychlost proudění:
průtok:
Průřez kanálu pro
výpočet průtoku:
Délka kabelu:
Rozsah dodávky:

AP-471-S2

termistor NTC
termistor NTC

všesměrový termistor NTC
termistor NTC

0,1 ... 40 m/s
-25 ... +80 °C

0,1 ... 5 m/s
-25 ... +80 °C

0,01 m/s – 0,1 km/h – 1 ft/min – 0,1 mph – 0,1 knot
0,1 °C
±0,2 m/s (0 ... 0,99 m/s)
±0,2 m/s (0 ... 0,99 m/s)
±0,3 m/s (1,00 ... 5,00 m/s)
±0,4 m/s (1,00 ... 9,99 m/s)
±0,8 m/s (10,00 ... 40,0 m/s)
±0,8 °C (-10 ... +80 °C)
±0,8 °C (-10 ... +80 °C)
0,1 m/s
0 ... +80 °C
čistý vzduch, RV < 80 %
cca 20 hodin @ 20 m/s
s alkalickou baterií

cca 30 hodin @ 5 m/s
s alkalickou baterií

m/s – km/h – ft/min – mph – knot
l/s – m3/s – m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min
0,0001 ... 1,9999 m2
~2 m
teleskopická termická sonda všesměrová teleskopická
termická sonda

AP-472-S2
obj. č. 700076
lopatková sonda

Technické údaje:
Typ měření:
Průměr:
Princip měření rychlosti
proudění:
Měřicí rozsah:
rychlost proudění:
teplota:
Rozlišení:
rychlost proudění:
Přesnost:
rychlost proudění:
Maximální
rychlost proudění:
Jednotky měření:
rychlost proudění:
průtok:
Průřez kanálu
pro výpočet průtoku:
Délka kabelu:
Rozsah dodávky:

měření rychlosti proudění, výpočet průtoku
60 mm
lopatkové kolo

0,5 ... 20 m/s
-25 ... +80 °C (*)
0,01 m/s – 0,1 km/h – 1 ft/min – 0,1 mph – 0,1 knot
± (0,4 m/s + 1,5 % FS)
0,5 m/s

m/s – km/h – ft/min – mph – knot
l/s – m3/s – m3/min – m3/h – ft3/s – ft3/min
0,0001 ... 1,9999 m2
~2 m
lopatková sonda

(*) udaná hodnota je vztažena k pracovnímu rozsahu lopatkové sondy
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Ruční měřicí přístroje

Technické údaje:

typ C:
Volba rychlosti
měření:
Mikrofon:

Použití:

Použití:

Ruční tachometr rotaro 3 je důležitým pomocníkem
při instalaci a seřizování strojů a zařízení, a taktéž je ideální pro servisní aplikace při kontrole výrobních procesů
nebo pro práci vývojových laboratoří. Umožňuje například
měření otáček motorů, turbín, čerpadel, míchadel, odstředivek a dopravníků.
Dále měření rychlosti posunu a délek u strojů na výrobu
fólií a textilií, strojů na výrobu cívek a transformátorů.

Ruční tachometr ecotach je důležitým pomocníkem
při instalaci a seřizování strojů a zařízení a taktéž je ideální pro servisní aplikace při kontrole výrobních procesů
nebo pro práci vývojových laboratoří. Umožňuje například
měření otáček motorů, turbín, čerpadel, míchadel, odstředivek a dopravníků.

30 - 130 dB (6 rozsahů)
30 - 80, 40 - 90, 50 - 100,
60 - 110, 70 - 120, 80 - 130 dB
volba rozsahu - ručně nebo
automaticky
0,1 dB
±1,5 dB
ANSI S1.4 a IEC 651 typ 2
31,5 Hz - 8 kHz
2, volitelné
vyhodnocení probíhá podle
fyziologické citlivosti lidského
ucha
lineární vyhodnocení
(např. analýza motorů a strojů)
rychle nebo pomalu

6 mm elektretový kondenzátorový
Displej:
3½-místný podsvětlený LCD
doplněný bargrafem
Analogový výstup: AC: 0,707 V rms
DC: 10 mV DC / dB
Pracovní teplota:
4 ... +50 °C
Relativní vlhkost:
10 ... 90 % RV
Skladovací teplota: -20 ... +60 °C
Rozhraní:
RS232, (2400BD8N1)
Napájení:
baterie 9 V, možnost připojení
externího síťového zdroje
Životnost baterie: ~ 20 provozních hodin,
při použití alkalických baterií
Pouzdro:
256 x 80 x 38 mm (v x š x h)
Hmotnost:
~ 240 g (přístroj)
Rozsah dodávky:
přístroj s analogovým výstupem,
baterie, kufr, návod k obsluze

Technické údaje:
Měřicí rozsahy:
rpm:

rychlost:

délka:

1 ... 99.999 min-1 při optickém
měření
1 ... 19.999 min-1 při mechanickém
měření
Ø 0,1 m: 0,10 ... 1999 m/min
Ø 6“: 0,10 ... 1524 m/min
(další možné jednotky: m/s, ft/min,
in/min ...)
0 ... 99999 m / ft / in

Přesnost:
rpm:

± 0,02 % z MH (± 1 číslice)

Měřicí vzdálenost:

max. 600 mm

Měřicí princip:

optický / mechanický

Paměťová funkce:

paměť min./max. hodnot,
střední hodnota a poslední
hodnota

obj. č. 603673
otáčkoměr s měřením pomocí paprsku nebo reflexní
značky

Technické údaje:
Měřicí rozsah:

1 ... 60.000 rpm

Přesnost:

± 0,02 % z MH (± 1 číslice)

Měřicí vzdálenost:

max. 450 mm

Měřicí princip:

optický

Zobrazovače / Regulátory

Automatické vypnutí: automaticky po 30 s
Displej:

5-místný LCD, výška číslic 10 mm,
automatické nastavení desetinné
čárky při změně měřicího rozsahu

Napájení:

2 x AA baterie nebo akumulátory

Provozní teplota:

0 ... +50 °C

Pouzdro:

plast ABS

Rozměry:

145 x 60 x 28 mm (v x š x h)

Hmotnost:

147 g

Rozsah dodávky:

přístroj včetně reflexních značek,
transportního pouzdra, baterie
a návodu k obsluze

Automatické vypnutí: automaticky po 30 s
Displej:

5-místný LCD, výška číslic 10 mm,
automatické nastavení desetinné
čárky při změně měřicího rozsahu

Napájení:

2 x AA baterie nebo akumulátory

Provozní teplota:

0 ... +50 °C

Skladovací teplota:

-20 ... +70 °C

Pouzdro:

plast ABS

Rozměry:

175 x 60 x 28 mm (v x š x h)

Hmotnost:

250 g

Rozsah dodávky:

přístroj včetně reflexních značek,
kuželové a trychtýřové měřicí špičky, měř. kolečka (Ø 0,1 m a Ø 6“),
prodlužovací hřídele, kalibračního
protokolu, kufru, baterie a návodu

Simulátory

Přístroj je vybaven 6 měřicími rozsahy od 30 do 130 dB
s rozlišením 0,1 dB. Vhodný rozsah lze volit ručně nebo
automaticky. Dle normy IEC jsou v přístroji k dispozici dva
korekční útlumové filtry (A a C). Přístroj dále umožňuje
stanovovat nejvyšší a nejnižší hodnoty úrovně hluku
v jedné měřicí periodě.

Rozlišení:
Přesnost:
Normy:
Měřené frekvenční
spektrum:
Útlumové filtry:
typ A:

ecotach

obj. č. 603861
otáčkoměr s měřením pomocí paprsku, reflexní značky
nebo měřicí špičky

Všeobecně:

Měřicí rozsahy:

rotaro 3

Poplach / Ochrana, Hladina

obj. č. 602739
hlukoměr

Loggery / BUS systémy

U
MĚŘENÍ POMOCÍ PAPRSK
Y
NEBO REFLEXNÍ ZNAČK

HLOSTI
MĚŘENÍ OBVODOVÉ RYC
LEČKEM
A DÉLKY MĚŘICÍM KO

GSH 8922

Ruční měřicí přístroje

měřič otáček

Měřicí převodníky

měřič otáček

Snímače teploty

měřič hladiny zvuku
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