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INFORMACJE O NORMACH 
Cyfrowy luksomierz L-51 spełnia wymagania przepisów (PN-89/E-04040.03 Pomiar 

nat��enia o�wietlenia; Zarz�dzenie Nr 31 Prezesa Głównego Urz�du Miar z dn. 20.03.95 w 
sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o luksomierzach. Dziennik Urz�dowy 
Miar i Probiernictwa Nr 6 z dn. 22.03.95) dla przyrz�dów klasy dokładno�ci 10.  
 

W zakresie kompatybilno�ci elekromagnetycznej luksomierz L-51 spełnia wymagania 
norm: 

 
PN-EN61326  „EMC. Urz�dzenia elektryczne do pomiarów, sterowania i u�ytku w 

laboratoriach – Wymagania dotycz�ce kompatybilno�ci 
elektromagnetycznej”. 

PN-EN61000-6-2  „EMC. Odporno�� w �rodowiskach przemysłowych” 
PN-EN61000-6-3  „EMC. Wymagania dotycz�ce emisyjno�ci w �rodowisku 

mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym” 
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CHARAKTERYSTYKA PRZYRZ�DU 
Luksomierz L-51 słu�y do pomiaru nat��enia o�wietlenia 
promieniowania �wietlnego naturalnego i sztucznego w 
zakresie  0 ÷ 199900 lx. Mo�e by� stosowany w 
�rodowisku domowym, handlowym, lekko 
uprzemysłowionym i przemysłowym, zarówno w 
pomieszczeniach zamkni�tych, jak i na wolnym powietrzu. 
Jest przyrz�dem uniwersalnym o szerokim zastosowaniu 
(np. bezpiecze�stwo pracy, ochrona �rodowiska, pomiary 
laboratoryjne). Dzi�ki bardzo dobremu dopasowaniu 
charakterystyki spektralnej  detektora do rozkładu 
widmowego czuło�ci oka dla  widzenia fotopowego, 
zb�dne jest stosowanie współczynników korekcji barwowej 
do wyliczenia rzeczywistej warto�ci nat��enia o�wietlenia 
dla �ródeł promieniowania ró�nych od �arowego. Głowica 
fotometryczna zaopatrzona jest w układ bardzo dobrej 
korekcji k�towej, dopasowuj�cy jej charakterystyk� 
kierunkow� do krzywej cosinus.  
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Odczyt warto�ci mierzonej dokonywany jest na wy�wietlaczu ciekłokrystalicznym 
bezpo�rednio w luksach. Przekroczenie zakresu pomiarowego sygnalizowane jest 
wy�wietleniem jedynki na pierwszym polu i wygaszeniem pozostałych cyfr.  

Luksomierz wyposa�ony jest w funkcj� HOLD słu��c� do wstrzymania procesu pomiaru. 
Na wy�wietlaczu pokazywana jest wówczas ostatnio zmierzona warto�� nat��enia 
o�wietlenia. W tym stanie nie jest mo�liwa zmiana zakresu pomiarowego.  
 
UWAGA: luksomierz wraz z głowic� pomiarow� stanowi� komplet, dla którego 

dokonywana jest kalibracja. 
 
Przyrz�d posiada klawiatur� foliow� wyposa�on� w cztery klawisze o nast�puj�cych 
funkcjach: 
 on/off - wł�czenie / wył�czenie luksomierza,  
  - zmiana zakresu pomiarowego na bezpo�rednio wy�szy,  
  - zmiana zakresu pomiarowego na bezpo�rednio ni�szy, 
 hold - wł�czenie / wył�czenie funkcji HOLD. 
 
Przyrz�d automatycznie wył�cza si� po upływie ok. 10 min. od ostatniego naci�ni�cia 
klawisza zmiany zakresu pomiarowego lub klawisza hold.  
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PARAMETRY TECHNICZNE 

• klasa dokładno�ci  10 
• zakres odczytu:  0 ÷ 199,9 klx 
• zakres pomiarowy: 5,0 ÷ 199,9  klx w podzakresach: 
 (200 lx) 5,0 ÷ 199,9  lx z rozdzielczo�ci�  0,1 lx 
 (2000 lx) 50 ÷ 1999  lx  z rozdzielczo�ci�  1 lx 
 (20 klx) 0,50 ÷ 19,99  klx  z rozdzielczo�ci�  10 lx 
 (200 klx) 5,0 ÷ 199,9  klx  z rozdzielczo�ci�  100 lx 
 
• zmiana zakresów pomiarowych:  r�czna 
• dopuszczalne bł�dy:  
 bł�d korekcji widmowej Vλ  detektora f1’ : ≤ 3,0 %  
 całkowity, dla iluminantu A : ≤ 2,5 %   
• zasilanie:  9 V (bateria typu 6F22) 
• masa wraz z bateri�: ok. 300 g 
• wymiary gabarytowe: 152 x 83 x 33 mm 
• zakres temperatury pracy 0÷40 °C 
• wilgotno�� wzgl�dna ≤ 80 % 
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• kompatybilno�� elektromagnetyczna  PN-EN 61326,  
  PN-EN61000-6-2 (emisja),  

  PN-EN61000-6-3 (odporno��) 
 
WYPOSA�ENIE 

• głowica fotometryczna, • bateria, 
• futerał, • instrukcja obsługi, 
• karta gwarancyjna, •“metryczka” głowicy fotometrycznej 

(wzgl�dny rozkład widmowy czuło�ci).  
 
WYPOSA�ENIE DODATKOWE 

• uchwyt głowicy fotometrycznej.  
 

OBSŁUGA 
• Doł�czy� do przyrz�du głowic� fotometryczn� z zało�on� osłon�. 
• Wł�czy� przyrz�d klawiszem on/off . Luksomierz automatycznie ustawi si� na 

zakres 20 lx. 
• Sprawdzi� i dokona� ewentualnej korekcji zera na najni�szym zakresie 

pomiarowym (otwór do zerowania wkr�takiem znajduje si� na prawej bocznej 
�ciance przyrz�du). Zwróci� uwag�, aby osłona głowicy była całkowicie szczelna. 
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• Odsłoni� głowic� i ustawi� klawiszami  wła�ciwy zakres pomiarowy. 
• Dokona� odczytu warto�ci nat��enia o�wietlenia.  
• W celu “zapami�tania” aktualnie mierzonej warto�ci nat��enia o�wietlenia (np. w 

celu pó�niejszego zapisania) nale�y wcisn�� klawisz hold. Kontynuowanie 
pomiaru mo�liwe jest po ponownym naci�ni�ciu tego klawisza.  
 

UWAGA:  Na lewej bocznej �ciance przyrz�du znajduje si� pokr�tło kalibracji. 
Nie wolno dokonywa� kalibracji samodzielnie! Naruszenie cech 
zabezpieczaj�cych powoduje utrat� wa�no�ci �wiadectwa 
wzorcowania. 

 
ZALECENIA EKSPLOATACYJNE 

• Powierzchnia szklana głowicy fotometrycznej powinna by� czysta. W przypadku 
zabrudzenia, czy�ci� delikatnie mi�kk� szmatk�. Osłon� sondy zdejmowa� tylko 
na czas pomiaru. Nale�y chroni� sond� fotometryczn� przed nadmiern� wilgoci�, 
temperatur� oraz nie wystawia� jej na bezpo�rednie działanie silnego �wiatła 
słonecznego.  
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• Nie dokonywa� pomiarów przy rozładowanej baterii ze wzgl�du na mo�liwo�� 
bł�dnego odczytu. Spadek napi�cia baterii zasilaj�cej poni�ej dopuszczalnej war-
to�ci sygnalizowany jest wyró�nieniem wska�nika bat. 

• W przypadku dłu�szego przechowywania, nale�y wyj�� bateri�. 
• Przyrz�d z głowic� pomiarow� nale�y przechowywa� i transportowa� w 

opakowaniu fabrycznym. 
• Chroni� przyrz�d wraz z głowic� pomiarow� przed działaniem czynników 

mog�cych spowodowa� uszkodzenia mechaniczne. 
 

WYMIANA BATERII 
W celu otwarcia pojemnika baterii, nale�y odkr�ci� dwa wkr�ty z dołu tylnej cz��ci 
obudowy. 

 
KONSERWACJA I NAPRAWY 

Luksomierz L-51 nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych, poza 
przestrzeganiem zalece� eksploatacyjnych. Nale�y jedynie kontrolowa� stan baterii. 
W razie zabrudzenia, luksomierz mo�na przetrze� wilgotn� szmatk�, zanurzon� 
uprzednio w wodzie z dodatkiem mydła. 
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Wszelkich napraw dokonuje producent. 
 
 

 
OZNAKOWANIE CE 
 
Opisywany w instrukcji produkt spełnia wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej:  
 
89/336/EEC „Kompatybilno�� elektromagnetyczna”. 
 
 

Spełnienie powy�szych wymogów  
potwierdzone jest znakiem CE. 


