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ه به راحتي
گاه با دقت

لوكس  200
ر كردن و
ها كاري كه

 حالته چهار
يا  و ر دهد

ني آن در

محيط هايي
ي دقيقتر و
اشته باشد.
 ميشود. بر

راسيون هر
 نامبر هاي
ي دتكتورها

را باز كنيد.
كليد  د شد.

ميزان دقت
ه شروع به
 فشار دادن
سمت داخلي
 ه شده است.

 

دوده اندازه گي
به رويه دستگاه

   (سهامي خاص) 
  وئد

نج ديجيت

كوچك است كه
. اين دستگنمود

000،تا  1/0ه
 اتوماتيك صفر
دين ترتيب تنه
ست كه كليد

قرار ت مربوطه
رائت و بازخوا

  .شار دهد

 روشنايي در م
ر اندازه گيري
تكتور فاصله د
متري متصل

  افه نمود.
 است كه كاليبر
اه (كه سريال
صورت جابجايي

درپوش آنرتا
 روشن خواهد

برحسب مرا ي
ر دهيد. دستگا

با . حال كند
. در قسميگردد

 دستگاه نوشته
:ميدهدنشان 

وط به محدب مر
بگيهاي مربوط

تجهيز پويش
سو Hagnerت

نورسن

:EC1  
EC دستگاهي ك

ناستفاده  مكانها
ي را در محدود

داراي سيستم 
و بدباشد  مي 

سام دهد اين
وضعيترا روي

نگاه داشتن قر
را فش HOLDد 

:EC1‐X  
ي اندازه گيري
پراتور بمنظور
 ميبايست از دت

2 يك كابل
 را مي توان اضا
وع نورسنج اين
ط به آن دستگا
شود و در ص

  كاليبره شود.

  
تگاه كافيست ت
طور اتوماتيك

ده اندازه گيري
ه مناسب قرار
ي محيط مي

ت شده ثابت م
والعمل كاركرد
راختلف دستگاه
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ت زيست تج
شركتده انحصاري 

   

1ورسنج مدل 

C1جيتال مدل ي

در كليه م  آن
روشنايي ميزان

وكند  ري مي
خاموش شدن

بايد انجام ستگاه
 اندازه گيري ر
ي كه نياز به ن

كليد گر ميباشد

Xورسنج مدل 

براي  EC1‐Xدل
ده است كه اپ
سايه انداختن، م

دستگاه بهين 
 طول اين كابل
شاره در اين نو
دتكتور مربوط
رند) انجام ميش
ك ايست مجدداً

   

:ار با دستگاه
ن كردن دست
ب دستگاه بط
 تعيين محدود
 روي محدوده
يزان روشنايي

H مقدار قرائت
ستگاه نيز دستو
و قسمتهاي مخت

   
 هدستگا كردن

شركت
نمايند

 

دستگاه نو
ينورسنج د

توان از مي
م ،باال بسيار

اندازه گير
روشن و خ
اپراتور دس
مربوط به
در مواقعي
محيطي ديگ

  
دستگاه نو
دستگاه مد
طراحي شد
پرهيز از س
شناساگر اي
حسب نياز

ل اشنكته قاب
دستگاه با د
يكسان دار
دستگاه ميبا

 
چگونگي كا
براي روشن
بدين ترتيب

مربوط به
مورد نياز
خواندن مي

HOLDكليد

درپوش دس
شكل روبرو
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ي آلكاالين 
     ري طض با

پيچ  باالي 
سر جايش 
هاي پاييني 

 

ديود وب 
نرمال كار 
ست تجهيز 
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هاي ريطاز با 
ه زمان تعويض

ري پطعويض با
تگاه را دوباره س
ود در گوشه ه

داري بسيار خو
ستي در حالت ن

 با شركت زيست

كيلوگرم 48/0 
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است تنها بهتر 
معني است كه 

ه كرد. براي تع
تري رويه دستگ
رآمدگي موجو

علت پايد ت. به
 مجدد به درس
دارد مي توانيد

  ه ميگردد.

  شده 
  كاالين 

  

ظه مخصوص

 از هر مشكلي
هر شد به اين
 دستگاه استفاد
عد از تعويض با

داخل دو بر قيقاً

بره شده است
ه كاليبراسيون
سيون مجدد د
ماه يكبار توصيه

شنايي 

دهد  ي

  كون
  لوكس 20

ن رقم قرائت ش
آلك PP3ت مدل 

  ساعت  35
ميليمتر  35 × 
 م

به همراه  محفظ

يرراي جلوگي
ش دستگاه ظاه
عت بعد هم از

بعد از مي شود.
رويه دستگاه دق

كاليبر ه سازنده
بدون نياز به ي

 نياز به كاليبراس
م 12يا  6اه هر

دازه گيري روش

ري را نشان مي
  د.

فتوديود سيليك
0،000تا  1/0
در آخرين 1±

ولت 9ري باط
50: طول عمر

135  ×  75×  

كيلوگرم 19/0
ب EC1‐Xمدل 

   (سهامي خاص) 
  وئد

 كار مي كند. بر
ي صفحه نمايش

ساع 20 توان تا
رويه دستگاه  با

مت پاييني رسق
  ه شود.

توسط كارخانه
ت زمان طوالني
كنيد كه دستگاه
سيون اين دستگا

Hag را در اند
  ي دهد.

اندازه گير دري
د از بين مي بر

EC1:  

تجهيز پويش
سو Hagnerت

ولتي 9اندارد
روي LOBATه 

 اين لحظه مي
بدين ترتيب .

 مراقب باشيد
ه به راحتي بسته

اري به دقت
دستگاه در مد 

دليلي گمان ميك
ور كلي كاليبراس

gnerت دستگاه

نشان مي  CIEر 

حراف كسينوسي
ري روشنايي را

X‐و   EC1فني

ت زيست تج
شركتده انحصاري 

  :و نگهداري
ري استاطك با

ود. وقتي كلمه
 است. البته از ا

باز كنيدتگاه را 
. براي اين كار

تا رويه ر گيرد

  :ون
ابتداي خريدا ر

دساس به نور، 
لي اگر به هر د

بطو د.س بگيري

وبرو حساسيت
مودار استاندار

تصحيح انحو بر
طاي اندازه گير

و مشخصات ف

  :ور
   :ازه گيري
  زه گيري:

  :ي

شركت
نمايند

  
و سرويس

دستگاه با يك
استفاده شو
فرا رسيده
صفحه دست

ار دهيد.قر
قرادستگاه 

براسيويكال
دستگاه در
حس سيليكون

مي كند. ول
پويش تماس

  
  
نمودار رو 

نسبت به نم
  
  
  
  

نمودار روب
خط كه عمالً

  
  

اطالعات و
 

نوع دتكتو
دامنه اندا

اندا دقت
رباطنوع 

  :اندازه
 :وزن

  


