Manual Utilizare
User manual
Luxmetru
Lux Meter
FLM 400 Data

Kit Livrare
FLM 400 Data, 9V baterie, detector foto, cablu USB, software,
cutie, manual utilizare.

Instructiuni Utilizare
Repectati instrucþiunile din manualul de utilizare.
Citiþi cu atenþie manualul de utilizare înainte de a începe operaþiunile.
Utilizaþi instrumentul de mãsurare doar pentru aplicatii specifice.
Nu deschideþi carcasa instrumentului. Reparaþiile ar trebui sã fie efectuate
de cãtre atelierele autorizate numai. Vã rugãm sã contactaþi dealerul local.
Nu scoateþi etichetele de avertizare sau instrucþiuni de siguranþã.
Pãstraþi instrumentul departe de copii.
Pãstraþi-vã întotdeauna instrumentul uscat.

CARACTERISTICI:
• Luxmetru cu o gamã de mãsurare 4 - 400.000 Lux
• unitãþi de mãsurã Lux sau candela (Fc)
• Respectã standardele CIE
• corecþie completa cosinus pentru incidenþa unghiularã de luminã
• Functie Data Hold
• Varful-Hold (pentru depistarea semnalului de vârf de puls luminos cel
puþin în cazul în care durata este de 10ìs)
• Autmatic zero
• corecþie automatã pentru surse de luminã non-standard
• oprire automatã
• citire relativã
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• MAX / MIN citire • 1,5 masuratori pe secunda
• precizie ridicatã þi timp de rãspuns scurt
• Cu foto-dioda siliciu lungã duratã þi filtru de rãspuns spectral
• Afiþaj LC cu 4.000 de caractere
• 41 segmente afisate
• Memorie interna de 99 valori pentru a fi citite de pe instrumentul
• memorie colector de date pentru 16.000 valori
• Software-ul inclus
• 4 game niveluri de masurare
• iesire USB pentru conectarea la PC

Utilizarea prevãzutã a INSTRUMENTULUI
• Mãsurarea nivelului de iluminarea în Lux þi candele- (Fc) þi citirea din
datele stocate dupã transferul de la PC prin portul USB

Intretinere su Curatire
• Manevraþi cu grijã mijloacele de mãsurare. • Curãþaþi cu o cârpã moale
dupã orice utilizare. Folositi , daca este cazul, o cârpã umedã cu puþinã apã.
• În cazul în care instrumentul este umed curatati-l þi uscati-l-l cu atenþie.
Ambalati-l numai dacã este perfect uscat. • Transportati-l in cutia originala /
doar el.
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DATE TEHNICE
Domeniul maxim mas.
Precizia
Rezolutie Display
Rata de prelevare
Indicatii Display
Domeniu Masurare

depãþirii indicaþie
repetabilitate
Rata prelevare
Sonda
Raspuns Spectral
Spectral accuracy
rãspuns cosinus
Domeniul Temperatura
Domeniul Umiditate Aer
Iesire
Sursa alimentare
Dimensiune Sonda
Dimensiune instrument
Lungime Sonda
Greutate
NOTA
1 Fc = 10,76 Lux
1 KLux = 1000 Lux
1 KFc = 1000 Fc
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400.000 Lux
± 3 % rdg. ± 0,5 % f. s. (< 10.000 Lux)
± 4 % rdg. (> 10.000 Lux)
0,1 Lux
1,5 / Sec.
3 3/4 digit LCD with segment bargraph
400 Lux / 4000 Lux / 40 KLux / 4000 KLux
si
40 Fc / 400 Fc / 4000 Fc / 40 Kfc
„OL“
±3%
1,3 times / sec.
foto-dioda Silicon cu filtru de rãspuns spectral
CIE fotofizic
y
CIE V - functie (f 1 < 6 %)
f 2 < 2 % (corecþie pentru incidenþa unghiularã
de luminã )
0 pana la +40°C (32 pana la 104°F)
0 pana la 80% RH
USB
9V NiMh
115 x 60 x 27 mm
203 x 75 x 50 mm
115 mm
390 Gr.

Panou Control
ON/OFF buton pornit/oprit
Sonda
Conectorul Sondei
LC display
USB port
UNITS: selectare unitate de ,asura (Lux sau Fc - candela)
RANGE/APO: selectare Interval mãsurare
BACKLIGHT/LOAD: iluminare din spate / încãrcare a datelor
REC/SETUP: salvare / setare
MAX/MIN / ?: maxim-minim / SUS
REL / : citire relativa / INAINTE
PEAK / : Blocare valoare de vârf / INAPOI
HOLD / : Blocare valoare / IN JOS

?

?

?

1)
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6)
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Bateria
Înainte de prima utilizare sau dacã indicatorul pentru starea bateriei prezinta
baterie scãzutã introduceþi o baterie nouã. Deschideþi capacul Bateriei þi
introduceþi un acumulator nou (aveti grija de polaritate). Închideþi capacul
bateriei din nou.
Nota
Daca aparatul nu poate fi pornit sau oprit, inlocuiti bateria.

CONECTAREA SONDEI
Înainte de începerea operaþiunii conectaþi sonda furnizata în kit cu soclu pe
partea de sus a carcasei instrumentului. Scoateþi capacul de protecþie
înainte de a începe operaþiunea.

OPERAREA:
ON/OFF
Comutati instrumentul “deschis” utilizand butonul ON/OFF.
Scoateþi protecþia lentilei indreptati instrumentul inspre sursa de luminã
într-o poziþie orizontalã.
UNITATI MASURARE
Selectaþi unitatea de mãsurã solicitatã Lux sau candela (Fc), cu UNITS
buton. Se determinã domeniul de mãsurare cu APO buton.
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Oprire automata
Instrumentul este echipat cu funcþie oprire automata care este automat activã
atunci când instrumentul este pornit.
Indictie pe display:
Dacã nu este folosita nici o tasta timp de aproximativ 20 de minute,
instrumentul inspre se va opri automat. Apãsaþi pe butoanele RANGE / APO
þi REC / Setup în acelaþi timp, pentru a dezactiva aceastã funcþie; indicaþie
ecran va dispãrea. Apãsaþi pe butoanele GAMA / APO þi REC / Setup din
nou, în acelaþi timp sã re-activaþi aceastã funcþie.
Domeniu de Masurare:

În cazul în care pe display apare "OL" iluminarea mãsuratã depãþeþte de
mãsurare zonei selectate, în acest caz, selectaþi zona urmãtoare de mãsurare mai
mare. Domeniul de mãsurare selectat este indicat pe partea inferioarã a afiþajului:

Lux 400 / 4K / 40K / 400K
Fc
40 / 400 / 4K / 40K
Pentru selecþia domeniului de mãsurare apãsaþi butonul RANGE.
FUNCTIA HOLD
Apãsaþi butonul HOLD sã "îngheþati" citirea curenta (procedura de
mãsurare se va opri); indicaþie afiþare: MANU HOLD. Apãsaþi butonul
HOLD din nou pentru a reveni la modul de masurare.
FUNCÞIA VARF
Cu functia VARF flash-uri scurte (superioarã þi inferioarã) pot fi înregistrate.
Apãsaþi VARF buton pentru a activa aceastã funcþie. Afiþeazã indicaþie:
"MANU Pmax" -> înregistrarea de vârf pozitive apãsaþi butonul din nou
VARF.
Afiþeazã indicaþie: "MANU Pmin" -> înregistrarea de vârf negativ apãsaþi din
nou butonul VARF pentru a iesi aceastã funcþie.
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FUNCTIA MAX/MIN
În funcþia MAX / MIN maximã (MAX) þi minimã (MIN) valorile vor fi
afiþate.
Apãsaþi butonul MAX / MIN pentru a activa aceastã funcþie. Afiþeazã
indicaþie: "MANU MAX".
Acum, valorile maxime mãsurate vor fi afisate
Apãsaþi butonul MAX / MIN din nou.
Afiþeazã indicaþie: "MANU MIN".
Acum, valorile minime mãsurate vor fi afisate
Apãsaþi butonul MAX / MIN din nou sã renunþe la aceastã funcþie
FUNCÞIA RELATIVÃ
In functia relativã instrumentul poate fi setat la "0"; toate mãsurãtorile
vor fi fãcute acum în raport cu aceastã valoare zero.
Apãsaþi butonul REL pentru a activa aceastã funcþie. Afiþeazã indicaþie:
"MANU REL".
Apasati butonul REL din nou sã renunþa la aceastã funcþie.
USB CONECTARE
Conectaþi instrument de la PC prin cablu USB. Afiþare indicaþie:

.

Iluminare
Apasati butonul
pentru a comuta pe lumina de fundal.
Apãsaþi acest buton din nou pentru a comutator inchidere . În scopul de a
economisi energia acumulatorului lumina de fundal se va opri automat
dupã ceva timp.
SETAREA DE TIMP SI RATA PRELEVARE
Apãsaþi pe butoanele REC / SETUP þi UNITÃÞI, în acelaþi timp. In acest
moment va începe sã clipeascã pe ecran. Timpul este setat cu butoanele
MAX / MIN (sus) þi HOLD (jos).
Selectati
> hour > minute > second > sampling rate > day > month > year
cubutonul PEAK si REL.
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Apãsaþi pe butoanele REC / SETUP þi UNITS din nou împreunã sã
renunþati la aceastã funcþie.
MEMORIE
Apãsaþi butonul REC / SETUP pentru a salva citirea curenta.
Afiþare indicaþie în colþul din dreapta sus: MEM + nr. de locaþie de memorie
alocate.
Apãsaþi butonul LOAD pentru aprox. 5 sec. pentru a încãrca citirile salvate.
Afiþare indicaþie în colþul din dreapta sus: MEM + locaþie de memorie. Acum
puteþi cãuta în datele salvate cu butoanele MAX / MIN (sus) þi HOLD (jos).
Apãsaþi butonul LOAD din nou pentru cca. 5 sec. a renunþe la aceastã
funcþie. (Instrumentul are o memorie interna de 99 mãsurãtori).
Colectare Date
Prima rata de prelevare stabilita (a se vedea pagina 21); rata de
eþantionare standard este de 1 sec.
Apãsaþi butonul REC / SETUP pentru aprox. 5 sec. pentru a activa
datalogging funcþie. Afiþare indicaþie în colþul din dreapta sus: intermitent
MEM.
Apãsaþi butonul REC / SETUP pentru a salva citirea curenta. Afiþare
indicaþie în colþul din dreapta sus: MEM + nr. de locaþie de memorie alocate.
Apãsaþi butonul REC / SETUP din nou pentru cca. 5 sec. sã renunþati la
aceastã funcþie.
Dacã memoria este plinã, ecranul va afiþa "OL". Apãsaþi pe butoanele REC
/ SETUP LOAD þi în acelaþi timp, pentru a anula toate cele 99 de
masuratori memorate. Afiþare indicaþie în colþul din dreapta sus: MEM CL:
În cazul în care mãsurarea este completatã acoperiti sonda cu capacul
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ILUMINAREARECOMANDATÃ
LOCAÞII

LUX

Birou
salã de conferinþe , recepþie
pentru redactare
dactilografiere

200
700
1.000

~ 750
~ 1.500
~ 2.000

Fabrica
Packing work, entrance passage
150
Locul de muncã de ambalare, pasaj de intrare 300
Inspectare
750
1.500
Linia de asamblare piese electronice

~ 300
~ 750
~ 1.500
~ 3.000

Hotel
salã publicã, vestiar
Recepþie, casier

100
200

~ 200
~ 1.000

150
750
1.500

~ 200
~ 1.500
~ 3.000

100
300

~ 200
~ 750

750

~ 1.500

100
200
500

~ 300
~ 750
~ 1.500

Depozit
coridor scari de interior
Geam fereastrã, masã de ambalare
Prima linie a ferestrei aratã
Spital
Camera de garda, depozit
salã Examinare medicalã
salã de operare /
Tratamentul de urgenþã
þcoalã
Amfiteatru, sala de sport de interior
Sala de Clasa
Laborator, bibliotecã, salã de redactare
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Transfer Date la PC
Datele stocate în instrument pot fi transferate pe PC prin intermediul
software-ul furnizat impreuna.
Acest lucru permite sã se citeascã, salva, imprimaþi þi analiza datelor.
Cerinþe de sistem: Windows 98 ®, Windows 2000 ® sau mai mare; 90MHz
Pentium ® sau mai bine, 32MB RAM; spaþiu 5MB de memorie liber
Instalarea software-ului
• Porniþi Windows ®
• Închideþi toate aplicaþiile deschise înainte de a instala software-ului
• Introduceþi CD-ul în unitatea CD
• Introduceþi "x: \setup" + OK
• Cale: C: \Program Files \Lightmeter
• Acum, urmaþi instrucþiunile de instalare
• Dupã instalarea software-ului este finalizatã porniþi instrument
• Lansaþi software-ul

CONECTAÞI instrumentul la PC
• Porniþi instrumentul
• Conectaþi instrument la PC prin intermediul cablului USB furnizat
impreuna.
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CONFORMITATE - CE
Instrumentul are marca CE în conformitate cu EN 61326-1:2006, EN
61326-2-1:2006.

ACCEPTABILITATE electromagneticã (CEM)
• Ea nu poate fi complet exclusã, faptul cã acest instrument va deranja alte
instrumente (de exemplu, sisteme de navigaþie);
• va fi deranjat de alte instrumente (de exemplu, radiaþii intensiv
electromagnetice în apropiere instalaþiilor industriale sau emiþãtoare radio).

GARANTIE
Acest produs este garantat de cãtre producãtor cãtre cumpãrãtorul iniþial sã
fie liber de defecte de material þi manoperã, în condiþii normale de utilizare
pentru o perioadã de doi (2) ani de la data cumpãrãrii. În timpul perioadei de
garanþie, þi la prezentarea dovezii de cumpãrare, produsul va fi reparat sau
înlocuit (impreuna. acelaþi model sau similare de la producatori opþiune),
fãrã platã, fie pentru componente sau manoperã. În cazul unui defect vã
rugãm sã contactaþi distribuitorul de la care aþi achiziþionat iniþial aceastã
produs.
Garanþia nu se va aplica la acest produs, în cazul în care a fost utilizat în
mod abuziv, abuzat sau modificatã. Fãrã a limita cele de mai sus, scurgere
a bateriei, de îndoire sau cãdere unitãþii sunt considerate a fi defecte care
rezultã de la utilizare necorespunzãtoare sau abuzivã.
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Excepþii de la RESPONSABILITATE
Utilizatorul acestui produs este de aþteptat sã urmeze instrucþiunile date în
operatorilor manual. Deþi toate instrumentele aflate in depozitul nostru sunt
în perfectã starea þi ajustarea utilizatorul este de aþteptat sã efectueze
periodic verificãri de precizie a produsului þi a performanþei generale.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã responsabilitatea
rezultatelor din o utilizare defect sau intenþionate sau de abuz, inclusiv orice
daune directe, daune indirecte, în consecinþã, þi pierderea de profit.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
pentru daune indirecte, precum þi pierderi de profit de orice dezastru
(cutremur, furtunã, inundaþii etc), incendiu, accident, sau un act de o terþã
parte þi / sau o utilizare în alte condiþii decât de obicei.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
pentru orice prejudiciu, þi pierderi de profit ca urmare a unei modificãri date,
pierderea de date þi întreruperea afaceri etc, cauzate de folosirea
produsului sau a unei inutilizabil produs.
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
pentru orice prejudiciu, þi pierderi de profit cauzate de utilizarea, altele
decât a explicat în manualul de utilizare al utilizatorilor ".
Fabricantul, sau reprezentanþii sãi, nu îþi asumã nicio responsabilitate
pentru prejudiciile cauzate de circulaþie sau de acþiune greþitã din cauza
conectarea impreuna. alte produse.
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