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Thiết bị đo cường độ ánh sáng – MMLX 1020BS

Là thiết bị đo nhanh – hiển thị giá trị cường độ ánh sáng môi trường tại vị
trí đo

1.Tính năng

 Màn hình LCD hiển thị rõ giá trị đo, độ rộng 18mm (0.7’’)

 Phạm vi đo lường rộng, độ chính xác cao

 Được chế tạo bằng vỏ nhựa kỹ thuật abs

 Sử dụng mạch LSI – độ tin cậy cao và chính xác

 Cảnh báo hiển thị khi pin yếu
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2.Thông số kỹ thuật
a. Phạm vi đo lường. 0 ~ 40.000 Lux

b. Thời gian cập nhật kết quả: 0.5s

c. Hiển thị cảnh báo “OL” khi giá trị đo vượt ngưỡng phạm vi đo lường

d. Nhiệt độ hoạt động : 00C ~ 400C

e. Độ ẩm hoạt động : ≤ 70% RH

f. Kích thước thiết bị : 130 x 72 x 30mm

g. Trọng lượng : 190g ( bao gồm cả pin)

h. Sử dụng pin 9v

Phạm vi Độ phân giải Độ chính xác
0 ~ 399 Lux 1 Lux + (4%n + 10d)

400 ~ 3.999 Lux 10 Lux + (4%n + 10d)

4.000 ~ 40.000 Lux 100 Lux ± (5%n + 10d)

3. Hướng dẫn sử dụng
a. Thay đổi các thang đo trong phạm vi đo phù hợp với môi trường cần đo

bằng phím gạt “400/ 4.000 / 40.000 ”

b. Tắt mở thiết bị bằng phím “ Off , On”  hoặc giữ lại giá trị đo tức thời
bằng cách gạt phím “Peak” , lúc này nếu cảm biến sensor đo được giá trị
cao hơn giá trị đó sẽ được thay thế trên màn hình trong chế độ “Peak” trả
lại giá trị đo liên tục gạt trả lại phím “On”

4. Bảng dải đo độ ánh sáng tiêu chuẩn
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ADEQUATE LIGHT LEVELS FOR YOUR WORKING OR AT YOUR WORK AREAS

       Phạm vi
đo

Khu vực

10,000 5,000 3,000 2,000 1,500 1,000 750 500 300 200 150 100 75 50 30 20

Nhà máy
Các bộ phận chế
tạo, lắp ráp linh

kiện điện tử

Các bộ phận làm
công tác kiểm tra,

giám sát
Bộ phận sản xuất

Vị trí đóng mở cầu
giao – công tắc , tủ

điện

Vị trí cửa ra vào,
cửa thoát hiểm

Cửa vào cầu thang thoát hiểm, kho
bãi

Văn phòng
Gõ, soạn
thảo văn

bản

Văn phòng làm
việc

Phòng hội thảo,
phòng ăn, phòng
tiếp khách, phòng

đọc

Hành lang , cầu
thang

Phòng trình chiếu Cửa vào cầu thang
thoát hiểm

Nhà ở Phòng may , thêu ,
dệt

Phòng học , phòng
đọc sách

Phòng
trang
điểm ,

làm đẹp

Phòng
ăn

Phòng
sinh hoạt

chung

Khu vực
giặt

Phòng lưu
trữ Khu vực cửa sổ Khu vực ánh sáng

tại bàn gần cửa sổ
Thang
máy

DISPL
AY

STAND

Phòng
khách

Hành
lang cầu

thang

Bên trong cửa ra -
vào

Khu vực đỗ xe

Bệnh viện
Phòng

kiểm tra
về mắt

Phòng mổ , phòng
cấp cứu Phòng khám , phòng ăn Phòng

chờ

Phòng
chăm
sóc

bệnh
nhân

Cầu
thang

Cầu thang thoát
hiểm

Trường học Phòng thí nghiệm,
phòng thư viện

Lớp học, phòng
học

Phòng tập thể dục, phòng thính phòng,
Nhà vệ sinh chung

Cầu thang thoát
hiểm

Nhà Hàng Ánh sáng khu vực
cửa sô Phòng ăn, nhà bếp Nhà vệ sinh Hành lang cầu

thang

Tiệm cắt
tóc, làm đẹp

Khu vực làm tóc,
cắt tóc, trang điểm

Khu vực gội đầu,
hóa trang


