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PCE-LED 20 LED Işık Ölçüm Cihazı 

Otomatik menzil ölçümü,lüks veya aydınlatma pratik ölçme birimlerinde bulunan el tipi 

ışık sayacı 

PCE-LED 20, harici LED ışık sensörü ile bir lüks metre.Sensörün kablosunun uzunluğu 

yaklaşık 1,5 metre veya 4,92 feet’tir. Farklı çalışma veya üretim işlemleri farklı aydınlatma 

koşulları gerektirir. Okul, ofis ve fabrika ortamlarında aydınlatma da geçerli güvenlik 

standartlarını karşılamalıdır. İç aydınlatma koşulları, bu sayacı kullanarak hızlı ve kolay bir 

şekilde değerlendirebilir. LED ışık ölçüm cihazı ölçüm değerlerini doğrudan ekranda 

görüntüleyebilir. Böylece doğrudan bir ölçüm hemen mümkün olur. Çeşitli hazır ayarlarla, 

cihaza kurulan işlevler de etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bu fonksiyonlar, ölçülen 

değerin ekranda dondurulduğu normal HOLD fonksiyonunu içerir. Buna ek olarak, ekranda 

aşırı değerler ve ortalama değer dondurulabilir. LED ışık ölçüm cihazı diğer fonksiyonları; sıfır 

ayarı, otomatik kapanma ve otomatik menzil seçimidir. 

LED ışık ölçüm cihazı ile lux veya pratik birimleri ölçmek mümkündür. Ünitenin yalnızca yedi 

tuşu vardır, tek elle kullanıma kolaylık sağlar. LED ışık ölçüm cihazı, pille çalışan bir el cihazıdır 

ve bu sayede cihaz taşınabilir ve sahadaki ölçümler için idealdir. 

 LED ışık ölçüm cihazı ölçüm sensörü geniş bir pozlama alanına sahiptir. Kolaylık sağlamak 

için sensör, yalnızca gerektiğinde tam uzunluğa kadar uzatılabilen sargılı bir kablo üzerinde 

bulunur. Sensör üzerindeki koruyucu  kapak ömrünü uzatır. Bu koruyucu başlık, saklama 

sırasında sensöre yerleştirilmelidir. Buna ek olarak, LED ışık ölçüm cihazı üzerinde sıfır ayarı 

yapılması gerektiğinde koruyucu başlık gereklidir. 

Özellikler 

- Ergonomik ışık sensörü 

- LED Beyaz ışıkta hassaslık 

- Pil durumu göstergesi 

- Otomatik kapanma 

- Aşırı yük göstergesi 

- İsteğe bağlı lux veya fc ölçümü 

- 1,5 m veya 4,92 ft'lik kablolu sensör kablosu 

- HOLD işlevi 
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- MIN- / MAX- / AVG-HOLD 

- Saniyede 2.5 ölçüm 

- Sıfır ayarı 

- Otomatik aralık seçimi 

 

Teknik Özellikler 

Ölçüm aralıkları 40/400/4000/40000/400000 lux 

40/400/4000/40000 fc 

Ölçme birimleri Lux veya pratik aydınlatma birimi 

Sensör Dahili filtre ile silikon fotodiyot 

Ekran Mak. temsil 3999 

Klux ve kfc'de sırasıyla 40000/400000 lux ve 40000 fc 

temsilciliği 

Ölçüm hassasiyeti ±% 3 (2856 K'de standart bir parlak lamba ve LED 

beyaz ışık için) 

Diğer görünür ışık kaynakları için ±% 6 

Aşırı yük göstergesi OL = Aşırı yüklenme 

Dahili bellek 99 ölüm değeri 

Ölçüm oranı Saniyede 2.5 x 

Ölçülebilen ışık kaynakları LED ve diğer görünür ışık 

Ölçüm fonksiyonları Hold (tutuş) 

Maksimum / Minimum / Ortalama Tut 

Sıfır 

Otomatik balans 

Otomatik kapanma 

Otomatik aralık seçimi 

Güç kaynağı 3 x 1.5 V AAA piller 

Çalışma koşulları + 5 ... + 40 ° C, 0 ... 70% RH 

Depolama koşulları -10 ... + 60 ° C, 0 ... 70% RH 

Standartlarla uyum için EMC: EN61326-1 (2006) 

IEC61000-4-2 (2006) 

IEC61000-4-3 (2006) + (2007) 

JIS C1609: 1993 
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CNS 5519 

OSHA § 1915.82 

Boyutlar 162 x 62 x 28 mm (L x W x H) 

Ağırlık Yaklaşık. 250 g 

Sensör kablosunun uzunluğu Yaklaşık. 1.5 m / 4.92 ft 

Tekrarlanabilirlik ± 3% 

 

Teslimat İçeriği: 

1 x PCE-LED 20 LED  

1 x Koruyucu kapaklı ışık sensörü 

3 x Pil 

1 x Taşıma çantası 

1 x Kullanım kılavuzu 


