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Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и 
прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные 
сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. 
Этот документ следует хранить и при передаче прибора другим 
пользователям передавать вместе с ним.

!

Назначение / применение
Измерительный прибор предназначен для измерения освещенности на 
рабочих местах, в офисах, общественных зданиях и в промышленности. 
Встроенный фотодиод определяет освещенность в люксах и в фут-свечах. 
Соответствующая функция позволяет проводить как сравнительные и/или 
контрольные измерения, так и измерения пиковых значений для регистрации 
более быстрых изменений света.

RU

1 Датчик освещенности 
2 Диапазон для измерений в ручном / 

автоматическом режиме 
3 Удержание измеренного значения / 

Функция коррекции нуля
4 Функция относительных измерений / 

измерений пиковых значений
5 Единица измерений
6 Функция макс./мин. значений
7 Вкл./Выкл. / Звуки клавиш
8 ЖК дисплей

1 Диапазон для измерений вручную
2 Функция относительных измерений
3 Функция макс./мин. значений
4 Функция пиковых значений (Peak)
5 Низкий заряд батареи
6 Аналоговая шкала
7 Единицы измерений: Люкс, фут-свеча
8 Результат измерения
9 Диапазон для измерений в 

автоматическом режиме
10 Удержание измеренного значения
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5

6LR61 9V

Калибровка
Для обеспечения точности результатов измерений следует регулярно 
проводить калибровку и проверку измерительного прибора. Мы 
рекомендуем проводить калибровку с периодичностью раз в год.

1 sec

5

 Диапазон измерений (ручной / автоматический режим)4

После включения измерительный прибор 
запускается всегда с диапазоном для измерений 
в автоматическом режиме. Для переключения в 
диапазон для измерений вручную нажать кнопку 
„MAN/AUTO“ (ручной / автоматический). При 
каждом следующем нажатии на кнопку изменяется 
диапазон измерений или десятичный разряд (20,00 люкс; 200,0 люкс;  
2000 люкс; 20000 люкс; 200000 люкс). Если результат измерений находится 

 Звуки клавиш3

Когда прибор включен, 
отключить звуки клавиш 
коротким нажатием на 
кнопку „Вкл./Выкл.“. 
Повторное нажатие на эту 
кнопку снова включает 
звуки клавиш. 

 ON/OFF2

Автоматическое отключение 
примерно через 10 минут.

Правила техники безопасности 
–  Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, 

указанных в спецификации.
–  Измерительные приборы и принадлежности к ним - не игрушка.  

Их следует хранить в недоступном для детей месте.
–  Не подвергать прибор механическим нагрузкам, чрезмерным 

температурам, влажности или слишком сильным вибрациям.

1 Установка батарей
Открыть отделение для батарей и 
установить батарею в соответствии  
с символами для установки. При  
этом соблюдать полярность.

RU
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 Функция относительных измерений5

После включения прибора включить функцию 
относительных измерений нажатием на кнопку 
„REL/PEAK“ (относительные / пиковые). Значение, 
отображавшееся на экране последним, принимается 
за эталон, и после этого прибор показывает только 
дифференциальные значения относительно заданного эталона. Относительные 
 измерения можно проводить в диапазоне как для автоматического, так и 
для ручного режима измерений. Повторное нажатие на клавишу „REL/PEAK“ 
(относительные/пиковые) снова отменяет эту функцию. 

10 15
200

5

2 sec

0
5

 Единицы измерения7

Результаты измерений могут выражаться в люксах 
и FC (фут-свеча). Для смены единиц измерения 
нажать кнопку „Unit“. 

0
5

 Измерение пиковых значений6

После включения прибора включить функцию 
измерения пиковых значений нажатием на кнопку 
„REL/PEAK“ (относительные / пиковые). Эта 
функция увеличивает время реакции сенсора, за 
счет чего прибор может регистрировать более 
динамичные изменения освещенности. Измерение 
пиковых значений доступно только в диапазоне 
для измерений вручную. Порядок выбора 
соответствующего диапазона измерений описан 
в шаге 4. Длительное нажатие на клавишу „REL/
PEAK“ отменяет эту функцию. 

Пиковое значение остается на экране. Любые результаты измерений 
ниже этого максимума на экран не выводятся. !

вне измерительного диапазона, на дисплее 
появляется „OL“. Необходимо нажимать кнопку 
„MAN/AUTO“ (ручной/автоматический) до тех пор, 
пока не будет задан соответствующий диапазон 
измерений, или пока на дисплее не появится 
„AUTO“, и снова не установится автоматический 
режим измерений. 

RU
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 MAX/MIN9
Функция MAX/MIN позволяет выводить на экран 
наибольший или наименьший результат измерений 
прямо во время измерения. Необходимо нажимать 
кнопку „MAX/MIN“ до тех пор, пока на экране не 
появится нужная функция, или пока максимальные 
или минимальные значения не перестанут 
выводиться на экран - это означает, что функция не активна. 

 Функция коррекции нуля8
Для получения оптимальных результатов измерений при 
низких уровнях освещенности точку нуля характеристической 
кривой сенсора можно скорректировать. Для этого после 
включения прибора необходимо установить на нем защитный 
колпачок,чтобы полностью закрыть сенсор. В 
результате длительного нажатия кнопки „HOLD/
ZERO“ (удержание / нуль) начинается процесс 
настройки. Необходимо подождать, пока прибор 
не подтвердит успешное проведение настройки 
звуковым сигналом. На экране появится значение 
0,00 лк. Во время настройки следует избегать 
попадания на прибор яркого солнечного света. 

Пример из практики Освещенность в люксах
зоны транспортного сообщения, второстепенные 
помещения

20

коридоры в зданиях для людей 50

сантехнические помещения, машинные отделения, 
лестницы

100

рабочие места в производственных помещениях с 
регулярно присутствующими людьми, столовые

200

конференц-залы, спортзалы 300

офисные помещения, медицинские учреждения 
(службы скорой и неотложной помощи)

500

чертежные и рисовальные залы 750

пункты контроля, монтажные помещения, 
испытательные установки

1000

помещения для сборки и монтажа мелких деталей 1500

Ориентировочные значения освещенности во внутреннем 
пространстве

RU
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Правила и нормы ЕС и утилизация 

Прибор выполняет все необходимые нормы, 
регламентирующие свободный товарооборот  
на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический  
прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов 
и утилизации в разобранном виде в соответствии с 
европейской директивой о бывших в употреблении 
электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и  
дополнительные инструкции см. по адресу:  
www.laserliner.com/info

Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических  
изменений. 05.16

Технические характеристики

Диапазон измерения 20,00 люкс; 200,0 люкс; 2000 люкс; 
20000 люкс; 200000 люкс

Точность 3% V(λ) согласование
2% коррекция по косинусу

Сенсор Кремниевый фотодиод
Область спектра 320 нм…730 нм

ЖК дисплей 3 1/2 знака с аналоговой 
гистограммой

Частота сканирования ≥ 2 измерений/секунду
Стандарт DIN 5032-7 тип B
Электропитание 1 x 6F22 9В
Рабочая температура -10°C…50°C
Макс. относит. влажность воздуха 85% (без конденсации)
Размеры (Ш x В x Г) 89 мм x 190 мм x 42,5 мм
Вес 250 г (вкл. батареи) 

RU
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Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія 
й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них 
містяться. Цей документ зберігати та докладати до пристрою, віддаючи 
в інші руки.

!
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Функція / застосування
Цей вимірювальний прилад слугує для вимірювання освітленості на робочіх 
місцях, в офісах, громадських будівлях і промисловості. Вбудований фотодіод 
визначає рівень освітленості у люксах і фут-канделах. Відповідна функція 
уможливлює порівняльні або відносні вимірювання, а також вимірювання 
максимумів з метою визначення швидких змін рівня освітлення.

UA

1 Давач освітленості 
2 Діапазон вимірювань у ручному / 

автоматичному режимі 
3 Утримання виміру /  

функція корекції нуля
4 Відносне вимірювання / 

вимірювання максимуму
5 Одиниця виміру
6 Функція МАКС/МІН
7 Увім./вимк. / звукові сигнали 

кнопок
8 РК-дисплей

1 Діапазон вимірювань у ручному 
режимі

2 Відносне вимірювання
3 Функція МАКС/МІН
4 Функція вимірювання максимуму
5 Низький заряд батареї
6 Аналогова шкала
7 Одиниці: люкс, фут-кандела
8 Виміряне значення
9 Діапазон вимірювань в 

автоматичному режимі
10 Утримання виміру
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1 Закладення батарейок
Відкрити відсік для батарейок і вкласти 
батарейки згідно з позначками. При 
цьому зважати на правильну полярність. 6LR61 9V

 Звукові сигнали кнопок3

Короткочасне натискання 
кнопки «Увім./вимк.» 
на увімкненому приладі 
вимикає звукові сигнали 
кнопок. Наступне 
натискання цієї кнопки 
знову вмикає звукові 
сигнали кнопок. 

 ON/OFF2

Автоматичне вимкнення 
приблизно через 10 хвилин.

 Діапазон вимірювань (ручний/автоматичний режими)4

Після вмикання прилад завжди починає працювати 
в діапазоні вимірювань автоматичного режиму. 
Перемикання на діапазон вимірювань у ручному 
режимі здійсняється натисканням кнопки «MAN/
AUTO». Кожне наступне натискання кнопки  
змінює діапазон вимірювань або десятковий  
розряд (20,00 лк; 200,0 лк; 2000 лк; 20000 лк; 
200000 лк). Якщо виміряне значення знаходиться за межами діапазону, 
на дисплеї з‘являється «OL». Натискайте кнопку «MAN/AUTO», доки 

1 sec

5

Вказівки з техніки безпеки 
–  Використовуйте прилад лише для відповідних цілей та в межах спеціфікацій. 
–  Вимірювальні прилади і приладдя до них — не дитяча іграшка.  

Зберігати у недосяжному для дітей місці.
–  Не наражайте прилад на механічне навантаження, екстремальну 

температуру, вологість або сильні вібрації.

Калибровка
Для забезпечення точності вимірювань прилад мусить бути відкалібрований 
та підлягає регулярній перевірці. Рекомендуємо проводити калібрування 
щорічно.

UA
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 Одиниці виміру7

Виміряні значення можуть показуватися в люксах 
і фут-канделах (FC). Щоб змінити одиницю, 
натисніть кнопку «Unit». 

На дисплеї залишається максимальне значення. Виміряні  
значення, нижчі від максимального, не показуються. !

10 15
200

5

2 sec

0
5

 Вимірювання максимуму6

Після вмикання приладу натискання кнопки «REL/
PEAK» вмикає режим вимірювання максимуму. 
Ця функція збільшує час відгуку давача, що 
уможливлює реєстрацію більш швидких змін 
рівня освітленості. Вимірювання максимуму 
можливе лише в діапазон вимірювань ручного 
режиму. Необхідно встановити відповідний 
діапазон вимірювань, як описано в п. 4. Тривале 
натискання кнопки «REL/PEAK» знову вимикає цю 
функцію. 

 Відносне вимірювання5

Після вмикання приладу натискання кнопки «REL/
PEAK» вмикає режим відносного вимірювання. 
Остання індикація використовується як опорне 
значення, і тепер показуються величини розбіжності 
з цим значенням. Відносне вимірювання можна 
виконувати як в автоматичному, так і в ручному режимах вимірювання. 
Наступне натискання кнопки «REL/PEAK» знову вимикає цю функцію. 

встановиться відповідний діапазон ручного 
режиму, або на дисплеї з‘явиться «AUTO» і знову 
встановиться діапазон автоматичного режиму. 

UA
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 МАКС/МІН9

За допомогою функції «МАКС/МІН» можна 
отримувати індикацію найбільших або найменших 
виміряних значень. Натискайте кнопку «MAX/MIN», 
доки на дисплеї не з‘явиться бажана функція або 
доки перестане висвітлюватися «MAX» чи «MIN», 
щоб вимкнути цю функцію. 

 Функція корекції нуля8

Для отримання оптимальних результатів вимірювань 
слабкої освітленості можна юстирувати нуль 
статичної характеристики давача. Увімкнувши 
прилад, надіньте на нього захисний кожух, щоб 
повністю закрити давач. Юстирування запускають 
тривалим натискання кнопки «HOLD/ZERO». 
Почекайте, доки прилад сповістить про успішне 
завершення юстирування звуковим сигналом. 
На дисплеї з‘виться значення «0,00 лк». Під 
час юстирування уникайте сильного сонячного 
опромінювання. 

Приклад з практики Освітленість, лк
Зони проходження потоків руху, допоміжні 
приміщення 

20

Коридори в будівлях для людей 50
Санвузли, машинні приміщення, сходи 100
Регулярно зайняті робочі місця у виробничих 
спорудах, їдальні

200

Конференц-зали, спортзали 300
Офіси, медичні установи (служба швидкої та 
невідкладної допомоги)

500

Конструкторські зали та зали креслення 750
Пункти контроля, складальні цехи, іспитові станції 1000
Складальні приміщення для дрібних деталей 1500

Орієнтовні значення освітленості в приміщеннях

UA
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Нормативні вимоги ЄС й утилізація 
Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам  
щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних  
і електронних приладів, що відслужили свій термін,  
цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації 
окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація  
на сайті: www.laserliner.com/info

Ми залишаємо за собою право на технічні зміни. 05.16

Технічні дані

Діапазон вимірювань 20,00 лк; 200,0 лк; 2000 лк;  
20000 лк; 200000 лк

Точність 3% В(λ) прилаштування
2% косинусна корекція

Давач Кремнійовий фотодіод
Спектральний діапазон 320 нм…730 нм

РК-дисплей 3 1/2-позиційний з аналоговим 
гістограмним індикатором

Швидкість опитування ≥ 2 виміра за секунду
Стандарт DIN 5032-7 тип B
Електроживлення 1 x 6F22 9 В
Робоча температура -10 °C …50 °C
Макс. відносна вологість повітря 85% (без конденсації)
Габаритні розміри (Ш x В x Г) 89 мм x 190 мм x 42,5 мм
Маса 250 г (з батареями) 

UA
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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