Mobilux A USB Luxmeter

Luxmeter voor het meten van de verlichtingssterkte in lux
met een nauwkeurigheid conform DIN 5032-7 klasse A
Voldoet aan de hoogste klasse DIN 5032-7 klasse A,
bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
Voldoet aan NSVV richtlijnen.
Meetbereik van 0,01 tot 120.000 lux.
100 geheugenposities voor het opslaan van metingen.
Software voor continu metingen op pc.
Nederlandstalige interface en handleiding.
Robuuste aluminium koﬀer.
Inclusief kalibreerrapport.
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Compleet met bijhorende USB-kabel en batterij.

Technische speciﬁcaties
- Fabrikaat: Czibula & Grundmann GmbH The photometry experts - Berlijn.
- Mobilux A USB luxmeter, met meetinstrument,
meetkop en snoer.
- Klasse A volgens DIN 5032-7 (CIE 69), bij een
omgevingstemperatuur van 25°C.
- Inclusief:
- Robuuste aluminium koﬀer
- Software cLux
- Excel-macro
- USB-kabel
- Batterij
- Nederlandstalige handleiding
- Kalibratierapport
- Lichtsensor: Silicon foto diode met V ﬁlter. De lichtsensor is kleurgecorrigeerd, dat wil zeggen dat zijn
spectrale gevoeligheid in overeenstemming is gebracht
met de ooggevoeligheid van de mens.
- Display met achtergrondverlichting.
- Geheugen voor meetwaarden: 100 geheugen posities.
- Meetsnelheid : 2 metingen per seconde.
- Zwarte kunststof behuizing.
- Afmetingen:
- Meetinstrument: 65 x 120 x 19 mm.
- Meetkop: Ø34 x H21 mm.
- Lichtgevoelig oppervlak meetkop: Ø8 mm.
- LCD-scherm: 50 mm x 25 mm.
- Kabellengte: 3 m (andere lengtes op aanvraag).
- Gewicht zonder batterij ca. 200 gram
Aﬂezen: 7 segments, 3 ½ digits, 13 mm.
- Overbelasting luxbereik: „OL” op het scherm.
- Poort: USB 1.1
- Voeding:
- Batterij: 1 stuks 1.5 V AA alkaline – mangaan cel type
AA (IEC LR 6) of geschikte oplaadbare batterij.
- Batterij duur: ca. 45 uur bij continu gebruik van
bovengenoemd type batterij. Automatische
slaapstand/ uitschakeling na 2 minuten bespaart de
levensduur van de batterijen.
- Extern: Als de Mobilux is verbonden met de pc,
wordt de voedingsspanning verzorgd door de pc via
de USB-kabel.
- Batterij test: Indicatie op scherm of symbool, zodra het
batterij voltage zakt onder de 1.0 Volt.
Voor meer informatie, kijk op www.lichtconsult.nl.

Groot meetbereik en
breed toepassingsgebied
Alle lichtinstallaties kunnen met grote precisie gemeten
worden, zonder de noodzaak gebruik te moeten maken van
correctiefactoren. De Mobilux A USB Luxmeter maakt het
mogelijk zeer hoge verlichtingssterkten te meten (daglicht,
schijnwerpers) zonder toegevoegde hulpstukken.
Bovendien heeft de Mobilux A USB Luxmeter een extreem
lage startgevoeligheid. Dit maakt deze luxmeter uitermate
geschikt voor de meting van zeer lage lichtniveaus, zoals
deze kunnen voorkomen in natuurgebieden of andere
ecologische buitenruimten met een minimale aanwezigheid van kunstlicht.
Andere toepassingsgebieden met lage lichtniveaus, zoals
openbare verlichting, vluchtweg- en antipaniekverlichting
(noodverlichting) kunnen probleemloos gemeten worden.

Straatverlichting

Hoogwaardig en uiterst nauwkeurig
De Mobilux A USB Luxmeter is het meest hoogwaardige
meetinstrument voor het uitvoeren van lichtmetingen op
locatie. Het is een precisie instrument waarvan de nauwkeurigheid* voldoet aan klasse A conform de norm DIN
5032-7, bij een omgevingstemperatuur van 25°C.

Gebruikers en toepassingen
De Mobilux A USB Luxmeter voldoet aan de speciﬁeke
eisen van deskundigen, zoals een lichttechnicus, lichtadviseur, architect, ARBO medewerker, ingenieur, installateur,
ontwerper, decorateur en tuinarchitect.
Enkele toepassingen:
- Algemene en plaatselijke verlichtingstoepassingen in
utiliteitsprojecten.
- Verlichtingssterkte op diverse werkplekken.
- Verlichtingssterkte op vluchtwegen bij noodbedrijf.
- Metingen in het eigen lichtlab of meetopstelling.
- Minimum, maximum en gemiddelde verlichtingssterkte
in lux.
- Praktijkverlichtingssterkte Ēm volgens de NEN-EN
12464-1 en 2.
- Standaardverlichtingssterkte Es volgens de NEN 1890 /
NEN 1891.
- Openbare-, straat- en tunnelverlichting.
- Sportterrein- en stadionverlichting.

Extreem lage niveaus, zoals bij musea, zijn geen probleem.

Met de luminantie adapter (optioneel):
- Luminantie van lichtdoorlatende en licht reﬂecterende
vlakken in cd/m².
- Lichtgevende schermen, zoals displays, beeldschermen
en röntgenschermen
- Lichthinder van lichtreclames volgens de NSVV richtlijn.
- Projectieschermen, voor controle van de gelijkmatigheid.
*

Om de nauwkeurigheid te waarborgen bevelen de
NSVV richtlijnen het aan de luxmeter jaarlijks te laten
kalibreren.

Noodverlichting

Accessoires
Luminantie adapter
In combinatie met de luminantie adapter, verkrijgbaar als
optioneel hulpstuk, kan de Mobilux ook gebruikt worden
voor luminantie metingen van 1 tot 1.999.000 Candela/m².
Bij aanschaf van de Mobilux A USB luxmeter en de Luminantie adapter in één order wordt korting gegeven.
Meetcel Verloopstuk
Voor een professionele bevestiging van de meetcel op een
statief.
BegrenzOr
De BegrenzOr is een meethoekbegrenzer voor nauwkeurige lichthindermetingen van Ev volgens de NSVV Richtlijnen.
Luminantie adapter

Hino Statief
Het Hino Statief is een zeer solide statief met vloeistof
gedempte kop. Dit statief is speciaal ontwikkeld voor een
optimale bediening van onze lichtmeetapparatuur.
BronSelector
De BronSelector meet, met behulp van de Mobilux A USB
luxmeter, de lichtsterkte van een puntbron. Hiermee
kunnen de grenswaarden van bijvoorbeeld lichthinder en
noodverlichting getoetst worden.
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