
99 farklı ölçüm yeri için kayıt alabilme

Kayıt fonksiyonu

Çok noktalı veya zamana bağlı ortalama hesabı

Testo yazıcı ile sahada hızlı dokümantasyon

Işık şiddeti ölçüm

cihazı

testo 545 – Işık şiddeti ölçüm
cihazı; ölçüm verileri yönetimi
özelliği ile

Lux

İyi ışık kalitesine sahip olmak için; iş yeri, hastane, ofis ve

okullardaki  ışık şiddeti minimum değerleri sağlanmalıdır.

testo 545 ışık şiddetinin ölçümü ve izlenmesi için idealdir.

Cihazın yazılımı ile 99 farklı ölçüm yeri için dosya oluşturularak

veriler, ilgili ölçüm yeri dosyasının altına kaydedilebilir ve her

bir ölçüm yerine ait veriler, grafik üzerinde gösterilir.

Oluşturulan ışık profili, aydınlatmanın durumu hakkında bilgi

verir. 3000 farklı ölçüm değeri cihaz tarafından hafızaya

alınabilir. Böylelikle cihaz, uzun süreli ölçümlerde bile

kullanılabilir. Elde edilen verilerin çıktısı, Testo hızlı yazıcı ile

sahada alınabilir.

www.testo.com.tr

We measure it.



testo 545

Testo Elektronik ve Test Ölcüm
Cihazlari Dis Ticaret Ltd. STi.

Fulya Mahallesi Vefa Deresi Sokak
Gayrettepe İş Mrk. C / Blok No:5/1

Daire: 2-3-4-5 Şişli-İstanbul
Tel: +90 212 2 17 01 55

Faks: +90 212 217 02 21
E-mail: infotesto@testo.com.tr

www.testo.com.tr

Teknik bilgi / Aksesuarlar

testo 545

testo 545 ışık şiddeti ölçüm cihazı; prob,
batarya ve kalibrasyon protokolü ile birlikte

Ürün kodu 0560 0545 Genel teknik veriler

Ekran LCD, 4 satır

PC RS232 arayüz

Bağlantı Sabit kablo, bobinli

Hafıza 3000

Çalışma sıcaklığı 0 ... +50 °C

Saklama sıcaklığı -20 ... +70 °C 

Batarya tipi 9V blok batarya

Pil ömrü 50 sa

Boyutlar 220 x 68 x 50 mm

Ağırlık 500 g

Malzeme/Gövde ABS

Garanti 2 yıl

Aksesuarlar Ürün kodu

Ölçüm cihazı için aksesuarlar

0516 0445Ölçüm cihazı, problar ve aksesuarlar için taşıma çantası (plastik),
güvenli ve düzenli saklama için

0516 0191

0554 0549

0554 0569

0554 0568

0554 1704

0409 0178

0520 0010

0554 0610

Çanta, ölçüm cihazının güvenli bir şekilde saklanması için

Sahada dokümantasyon için testo IRDA infrared yazıcı; 4 AA pil ve 1 rulo termal kağıt ile birlikte

Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo)

Yazıcı için yedek termal kağıt (6 rulo), kalıcı mürekkep ile
çıktı alınan veriler 10 yıla kadar okunaklı kalır

ComSoft Professional, Profesyonel yazılım, veri arşivleyicisiyle birlikte

RS232 kablo veri transferi için cihazı bilgisayara bağlar (1.8 m)

ISO kalibrasyon sertifikası/ışık; kalibrasyon noktaları 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux

1-4 AA şarj edilebilir pil için harici hızlı şarj cihazı, ayrı hücre şarjı ve şarj kontrol ekranı, 4 adet Ni-MH şarj edilebilir pil
ile birlikte, 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz

www.testo.com.tr
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Sensör tipi Silikon fotodiyot

Ölçüm aralığı

Doğruluk 
±1 dijit

Çözünürlük

0 ... +100000 Lux

Doğruluk ... DIN 13032-1'e göre
f1 = 6% = V (Lambda) adaptasyonu
f2 = 5% = cos düzeltmesi
1 Lux (0 ... +32000 Lux)
10 Lux (0 ... +100000 Lux)

We measure it.


