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Fișă tehnică

Memorează până la 99 de locaţii

Funcţie de logger

Calculul valorii în mai multe puncte sau în timp

Documentarea ușăară la fața locului cu imprimanta rapidă 

Testo

Instrument pentru 
măsurarea intensităţii 
luminoase

testo 545  – Lux-metru cu 
management al măsurătorilor la 
faţa locului

Lux

Pentru ca intensitatea luminoasă la locul de muncă, în 

spitale, birouri sau școli să fie conform standardelor aceasta 

trebuie să respecte anumite valori minime.

testo 545 este ideal pentru testarea și monitorizarea 

intensității luminii. Software-ul opțional pentru PC vă 

permite să configurați până la 99 de locații de măsurare, 

aloca citirile la site-urile de măsurare relevante și 

conectează valorile salvate individual pentru a un grafic. 

Profilul obținut din aceste date vă oferă o imagine 

uniformitatea a intensității luminoase. Cu ajutorul funcției 

înregistratorului de date integrat, până la 3000 de valori de 

măsurare pot fi stocate în instrument. Acest lucru permite 

utilizatorului să monitorizeze intensitatea luminii chiar și 

pe o perioadă mai lungă. Rezultatele măsurătorilor pot fi 

tipărite direct la fața locului cu imprimanta rapidă Testo.
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Testo România 
Calea Turzii 247 

400495 Cluj-Napoca 
Tel. +40 264 202 170 
Fax +40 264 202 171 
E-mail: info@testo.ro

Date tehnice/ Accesorii

testo 545 

testo 545, instrument pentru măsurarea 
intensităţii luminoase, incl. sondă, baterie şi 
protocol de calibrare.

Cod produs 0560 0545 General technical data

Ecran LCD, 2 linii

PC interfață RS232 

Conexiune Cablu fix, înfășurat

Memorie 3000

Temp. de operare de la 0 la +50 °C

Temp. de stocare de la -20 la +70 °C 

Tip baterie 9V 

Durata de viață baterie 50 ore

Dimensiuni 220 x 68 x 50 mm

Greutate 500 g

Carcasă ABS

Garanție 2 ani

Accesorii Cod produs

Accesorii pentru instrumentul de măsură

0516 0445Geantă de transport (plastic) fpentru instrument, sonde şi accesorii

0516 0191Geantă pentru depozitarea instrumentului

0554 0549Imprimanta rapidă IRDA cu interfaţă în infraroşu wireless, 1 rolă de hârtie termică şi 4 baterii AA.

0554 0568Hârtie termică de rezervă pentru imprimantă, cerneală permanentă, 6 role

0554 1704ComSoft Professional

0409 0178Cablu RS232 pentru conectarea instrumentului la PC (1.8 m) pentru transferul datelor

0520 0010Certificat de etalonare ISO pentru lumină;puncte de calibrare 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux

Tip senzor Fotodiodă din silicon

Domeniu de măsură

Exactitate 
±1 cifră

Rezoluție

0 la +100000 Lux

Conform DIN 13032-1: 
f1 = 6% = V (Lambda) adaptare
f2 = 5% = cosine
1 Lux (0 to +32000 Lux)
10 Lux (0 to +100000 Lux)

0515 0025

0554 0025

Acumulator de 9V pentru instrument

Incărcător acumulator 9V


