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Luksomierz Extech HD-400, 40 -400 000 Lux, USB

Instrukcja obsługi

Numer produktu: 123232 
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Opis

Opis miernika

1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

2. Wtyk USB dla interfejsu komputera PC (pod opuszczaną pokrywą)

3. Wyświetlacz LCD

4. Górny zestaw naciskanych przycisków

5. Dolny zestaw naciskanych przycisków

6. Kopuła kolektora światła czujnika

7. Obudowa czujnika (pokrywa ochronna nie została pokazana)

8. Przycisk włączający/wyłączający ON/OFF

UWAGA: Komora baterii, podstawa statywu i przechylana podstawka znajdują się z tyłu urządzenia i

nie zostały ujęte na ilustracji.
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Opis wyświetlacza

1. Cyfrowy odczyt pomiaru

2. Wykresowy odczyt pomiaru

3. Ikona aktywności funkcji automatycznego wyłączania zasilania

4. Ikona MANU

5. Ikona wstrzymywania danych DATA HOLD

6. Ikona trybu względnego RELATIVE 

7. Tryb odczytu MAXIMUM oraz MINIMUM

8. Tryb szczytowy PEAK HOLD

9. Symbol niskiego poziomu naładowania baterii

10. Ikona połączenia z komputerem PC

11. Jednostki zakresu pomiarów
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Działanie
Zasilanie miernika

1. Nacisnąć przycisk zasilania , aby włączyć lub wyłączyć luksomierz.

2. Jeśli miernik nie włączy się, kiedy zostanie naciśnięty przycisk zasilania lub jeśli na

wyświetlaczu pojawi się ikona niskiego poziomu baterii, należy wymienić baterię 9V

Automatyczne wyłączanie (APO)

1. Miernik został wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania zasilania (APO), która

wyłącza miernik po 20 minutach braku aktywności.

2. Aby dezaktywować funkcję APO należy nacisnąć i przytrzymać przycisk APO. Wciskając

przycisk APO należy nacisnąć przycisk RANGE, aby wyłączyć okrągły symbol funkcji

automatycznego wyłączania w lewym górnym rogu wyświetlacza. Należy powtórzyć ten krok,

aby ponownie aktywować tę funkcję (APO). Ikona APO ponownie pojawi się na

wyświetlaczu.

Jednostka miary

Nacisnąć przycisk UNITS, aby zmienić jednostkę pomiaru z Lux na Fc lub z Fc na Lux.

Selekcja zakresu

Nacisnąć przycisk RANGE, aby wybrać zakres pomiarowy. Są cztery selekcje (zakresu) dla każdej

jednostki pomiarowej. Wyświetlacz jednostek i umiejscowienie przecinka dziesiętnego identyfikują

wybrany zakres. Należy zapoznać się z sekcją Specyfikacje zakresu.

Przeprowadzanie pomiaru

1. Zdjąć osłonę ochronną czujnika, aby odsłonić białą kopułę czujnika.

2. Umieścić czujnik w pozycji poziomej pod źródłem światła, na którym ma zostać

przeprowadzony pomiar.

3. Odczytać pomiar natężenia światła z wyświetlacza LCD.

4. Miernik wyświetli 'OL', kiedy pomiar będzie poza wyszczególnionym zakresem miernika, lub

jeśli miernik został ustawiony na nieprawidłowy zakres. Należy zmienić zakres naciskając

przycisk RANGE.

5. Umieścić osłonę ochronną z powrotem na czujniku, kiedy miernik nie jest używany.
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Funkcja DATA HOLD

Aby 'zamrozić' wyświetlacz LCD należy na krótko nacisnąć przycisk HOLD. W lewej górnej części

wyświetlacza LCD pojawi się komunikat 'MANU HOLD'. Ponownie krótko nacisnąć przycisk HOLD,

aby powrócić do normalnego działania ('MANU HOLD'  komunikat zostanie wyłączony).

Funkcja Peak Hold

Funkcja Peak Hold pozwala miernikowi na uchwycenie krótkotrwałych błysków światła. Miernik

może uchwycić wartości szczytowe trwające od 10μS.

1. Należy nacisnąć przycisk PEAK, aby aktywować funkcję Peak Hold. Na wyświetlaczu pojawi

się komunikat 'MANU Pmax'. Nacisnąć ponownie przycisk PEAK, a pojawi się 'MANU

Pmin'. Użyć funkcji 'Pmax', aby uchwycić dodatnie wartości szczytowe. Użyć funkcji 'Pmin',

aby uchwycić ujemne wartości szczytowe.

2. Aby wyjść z trybu szczytowego i powrócić do normalnego trybu działania, należy po raz

trzeci nacisnąć przycisk PEAK.

Maksymalna (MAX) i Minimalna (MIN) pamięć odczytu

Funkcje MAX-MIN pozwalają miernikowi na przechowywanie najwyższych (MAX) i najniższych

(MIN) odczytów.

1. Nacisnąć przycisk MAX-MIN, aby aktywować funkcję. 'MANU MAX' pojawi się w górnej

części wyświetlacza i miernik będzie wyświetlał jedynie najwyższy osiągnięty odczyt.

2. Ponownie nacisnąć przycisk MAX-MIN. 'MANU MIN' pojawi się w górnej części

wyświetlacza i miernik będzie wyświetlał jedynie najniższy osiągnięty odczyt.

3. Aby wyjść z tego trybu i powrócić do trybu normalnego działania należy po raz trzeci

nacisnąć przycisk MAX-MIN.

Tryb względny

Funkcja Trybu Względnego (Relative Mode) pozwala użytkownikowi na zachowanie wartości

względnej w mierniku, z którą można porównać kolejne odczyty. Przykładowo, jeśli użytkownik

zachowa odczyt o wartości 100 Luks, wszystkie późniejsze odczyty będą wyświetlane jako odczyt

rzeczywisty minus 100.

1. Należy przeprowadzić pomiar, a następnie kiedy żądana wartość względna zostanie

wyświetlona, nacisnąć przycisk REL.

2. W górnej części wyświetlacza LCD pojawi się komunikat 'MANU REL'.
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3. Wszystkie następne odczyty zostaną zrównoważone przez ilość równą wartości względnej.

Przykładowo, jeśli poziom względny wynosi 100 Luks, wszystkie późniejsze odczyty będą

równe rzeczywistemu odczytowi plus 100 Luks.

4. Aby wyjść z Trybu Względnego należy nacisnąć przycisk REL. Komunikat 'MANU REL'

wyłączy się, wskazując, że miernik powrócił do normalnego trybu działania.

Podświetlenie wyświetlacza LCD

Luksomierz został wyposażony w funkcję podświetlenia, która podświetla wyświetlacz LCD.

1. Nacisnąć przycisk podświetlenia , aby aktywować podświetlenie.

2.  Ponownie nacisnąć przycisk podświetlenia, aby wyłączyć podświetlenie. Należy pamiętać, że

podświetlenie wyłączy się automatycznie po krótkim czasie, w celu oszczędzania baterii.

3. Funkcja podświetlenia zużywa dodatkową energię baterii. Aby oszczędzać energię, należy

oszczędnie korzystać z funkcji podświetlenia.
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Interfejs USB komputera
Opis

Luksomierz HD400 może zostać podłączony do komputera za pomocą interfejsu USB. Kabel USB

razem z oprogramowaniem Windows™ jest dołączony do miernika. Oprogramowanie pozwala

użytkownikowi wyświetlać, przechowywać i drukować odczyty z komputera.

Należy pamiętać, że HD400 nie przechowuje wartości pomiarów w pamięci wewnętrznej,  tylko

wyświetla odczyty na komputerze, gdy są podejmowane w czasie rzeczywistym; po czym odczyty

mogą być analizowane, przechowywane jako tekst, lub drukowane. 

Podłączenie miernika do komputera

Dołączony do zestawu kabel USB służy do łączenia miernika z komputerem. Należy podłączyć

mniejszą końcówkę kabla do portu interfejsu miernika (znajduje się pod zakładką po lewej stronie

miernika). Większą końcówkę kabla podłącza się do portu USB komputera.

Oprogramowanie

Dołączone do zestawu oprogramowanie pozwala użytkownikowi wyświetlać odczyty w czasie

rzeczywistym na komputerze. Odczyty mogą być analizowane, powiększane, zachowywane i

drukowane. Należy zapoznać się z Pomocą dostępną wewnątrz programu w celu uzyskania

szczegółowych instrukcji. 

Strona 8 z 10
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o.,

Copyright © Conrad Electronic 2011, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl



www.conrad.pl

Specyfikacje
Specyfikacje zakresu
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Specyfikacje ogólne

Wyświetlacz Wyświetlacz LCD 4000 cyfr z 40 segmentowym 

wykresem

Zakres Cztery zakresy, wybór manualny

Wskazanie przekroczenia zakresu Wyświetlacz pokazuje 'OL'

Zakres widmowy Widzenie fotopowe CIE

Dokładność widmowa funkcja Vλ  (f’1 ≤6%)

Odpowiedź kosinusowa f’2 ≤2%; cosinus korygowany dla kątowego padania światła 

Powtarzalność pomiaru ±3%

Współczynnik wyświetlania Ok. 750 milisek. Dla cyfrowych i wykresowych wyświetlaczy

Fotodetektor Silikonowa foto-dioda z widmowym filtrem 

Wartość szczytowa 10μS minimum

Warunki działania Temp.: 32 do 104oF (0 do 40oC); Wilgotność: < 80%RH

Warunki przechowywania Temperatura: 14 do 140oF (-10 do 50oC); Wilgotność: < 

80%RH

Wymiary miernika 6.7 x 3.1 x 1.6" (170 x 80 x 40mm)

Wymiary detektora 4.5 x 2.4 x 0.8” (115 x 60 x 20mm)

Waga ok. 13.7 oz. (390g) z baterią

Długość przewodu czujnika 3.2' (1m)

Wskaźnik niskiego poziomu baterii Symbol baterii pojawia się na wyświetlaczu

Zasilanie Bateria 9V
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