
Max. 99 meetlocaties

Loggerfunctie

Punt- of tijdgemiddelde

Ter plaatse printen met de snelle testo printer

Lichtsterktemeter

testo 545 – Luxmeter met
locatiebeheer

Lux

De lichtsterkte moet op werkplaatsen, in ziekenhuizen,

kantoren of scholen aan bepaalde minimale waarden

voldoen. Met de testo 545 kan de lichtsterkte gecontroleerd

worden. De gebruiker kan met de bijgeleverde software tot

99 verschillende meetlocaties bewaren. Daarnaast kunnen

de afzonderlijk opgeslagen meetwaarden tot een curve

verbonden worden. Dit "lichtprofiel" biedt informatie over de

gelijkmetigheid van de belichting. Met de geïntegreerde

loggerfunctie kunnen tot 3000 meetwaarden in het toestel

bewaard worden. Hierdoor kan de gebruiker de lichtsterkte

over langere tijd meten. Met de optionele testo printer

kunnen de meetwaarden ter plaatse geprint worden.

www.testo.nl

We measure it.



testo 545

Testo BV
Postbus 1026, 1300 BA Almere

Randstad 21-53, 1314 BH Almere
Telefoon 036-5487 000

Fax 036-5487 009
E-mail info@testo.nl

Technische gegevens / Toebehoren

testo 545

testo 545, lichtsterktemeter, incl. sonde,
batterij en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0560 0545 Algemene technische gegevens

Display LCD 4 regels

PC RS232-interface

Aansluiting vaste kabel, spiraal

Geheugen 3000

Bedrijfstemp. 0 ... +50 °C

Opslagtemp. -20 ... +70 °C

Batterijtype 9V-blokbatterij

Levensd. batterij 50 h

Afmeting 220 x 68 x 50 mm

Gewicht 500 g

Behuizing ABS

Garantie 2 jaar

Toebehoren Bestelnr.

Toebehoren voor meetinstrument

0516 0445Ruime kunststof transportkoffer voor meter, voeler/sonde en toebehoren
voor een veilig en overzichtelijk transport

0516 0210

0554 0549

0554 0568

0554 1704

0409 0178

0520 0010

0554 0610

Etui voor een veilig transport van het meetinstrument

Snelle Testo printer met draadloze infraroodinterface, 1 rol thermisch papier en 4 mignon batterijen

Reservepapier voor de printer (6 rollen)
meetgegevens, leesbaar tot 10 jaar

ComSoft Professional 4, profi-software incl. gegevensdocumentatie

Verbindingskabel RS232 met USB-adapter 2.0 verbinding meetinstrument - pc voor gegevensoverdracht (1.8 m)

ISO kalibratiecertificaat lichtsterkte; kalibratiepunten 0;500;1000;2000;4000 Lux

Externe lader voor 1 tot 4 AA-batterijen, incl. 4 Ni-MH batterijen met een controleweergave van het laden en
geïntegreerde ontladingsfunctie, geïntegreerde, internationale netadapter, 100-240 VAC, 300 mA, 50/60 Hz
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Sensor type Silicium fotodiode

Meetbereik

Nauwkeurigheid
±1 Digit

Resolutie

0 ... +100000 Lux

Nauwkeurigheid volgens DIN 13032-1:
f1 = 6% = V(lambda)-aanpassing
f2 = 5% = cos-vaste waarde
1 Lux (0 ... +32000 Lux)
10 Lux (0 ... +100000 Lux)

We measure it.


