
Max. 99 mérési hely választható

Adatgyűjtési funkció

Pontonkénti és időbeli középérték képzés

Gyors dokumentálás a helyszínen a Testo jegyzőkönyv

nyomtató segítségével

Megvilágításmérő
műszer

testo 545 – Megvilágításmérő
mérési hely kezeléssel

Lux

Annak érdekében, hogy a fényintenzitás megfelelő legyen a 

munkahelyeken, kórházakban, irodákban és iskolákban meg 

kell határoznunk egy bizonyos minimum szintet. A testo 545 

ideális eszköz a fényintenzitás ellenőrzésére és 

meghatározására. A műszerhez tartozó szoftverrel a 

felhasználó akár 99 különböző mérési helyszínt tárolhat , az 

egyenként tárolt megvilágítási értékek pedig rólgrafikon 

leolvashatók.

A "fény profil" a világítás egyenletességének mértékére 

mutat rá. A beépített adattároló funkcióval akár 3000 mért 

értéket is tárolhatunk a műszerben. Ez lehetővé teszi a 

felhasználó számára, hogy akár hosszabb ideig mérje a 

fényintenzitást. A mért értékek akár a helyszínen 

kinyomtathatók a Testo jegyzőkönyv nyomtató segítségével.

www.testo.hu



testo 545

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 545

Megvilágításmérő műszer, érzékelővel,
elemmel és gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0560 0545 Általános műszaki adatok

Kijelző LCD, 4 soros

PC RS232-interface

Csatlakozás rögzített spirálkábel

Memória 3000

Üzemi hőmérséklet 0 ... +50 °C

Tárolási hőmérséklet -20 ... +70 °C

Elem típus 9V-blokkelem

Elem élettartam  50 óra

Méretek 220 x 68 x 50 mm

Súly 500 g

Műszerház ABS

Garancia 2 év

Tartozékok Rend. sz.

Mérőműszer tartozékok

0516 0445Műszerbőrönd (műanyag) a mérőműszer, érzékelők és tartozékok számára
Biztonságos és rendezett tárolásra

0516 0191

0554 0549

0554 0568

0554 1704

0409 0178

0520 0010

0554 0610

Műszertáska a mérőeszköz biztonságos tárolásához

Testo jegyzőkönyv nyomtató infra csatlakozóval, 1 tekercs hőpapírral és 4 db elemmel

Tartalék hőpapír nyomtatóhoz (6 tekercs)
Hosszú ideig, akár 10 évig olvasható mérési dokumentáció

ComSoft Professional 4, Profi szoftver archiválási funkcióval

RS232 vezeték USB 2.0 adapterrel PC adatátviteli kábel (1,8 m)

ISO kalibrációs bizonylat fényerősségre; Fényerősségre, 0 Lux, 500 Lux, 1000 Lux, 2000 Lux, 4000 Lux kalibrálási pontokon

Külső gyorstöltő 1-4db  AA akku számára, 4 db Ni-MH akkumulátorral egyenkénti töltéssel és töltöttség mérővel,
fenntartó töltés funkcióval, integrált kisütés funkcióval, nemzetközi hálózati csatlakozóval, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

www.testo.hu
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Érzékelő típus Szilícium dióda

Méréstart

Pontosság
±1 digit

Felbontás

0 ... +100000 Lux

Pontosság DIN 13032-1 szabvány szerint:
f1 = 6% = V(Lambda)-tól való eltérés
f2 = 5% = eltérés cos szerint
1 Lux (0 ... +32000 Lux)
10 Lux (0 ... +100000 Lux)

Testo (Magyarország) Ker. Kft. 
1139 Budapest Röppentyű u. 53. 

Telefon: +361 237-1747 
Fax: +361 237-1748

E-mail: kapcsolat@testo.hu




