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INSTRUKCJA OBSŁUGI AB 1308 
INSTRUKCJA 

 Cyfrowy miernik natężenia oświetlenia jest precyzyjnym instrumentem wykorzystywanym do pomiaru 
oświetlenia w terenie (pomiary są podane w dwóch jednostkach: Lux i fc). 

 Spełnia warunki CIE fotonowej wrażliwości widmowej 

 Ma pełną korekcję cosinusoidy dla  kątowego padania światła 

 Miernik natężenia oświetlenia jest urządzeniem o małych rozmiarach, solidnie zbudowanym i ze względu na 
swoją budowę wygodnym do trzymania. 

 Komponenty światłoczułe wykorzystane w mierniku są bardzo trwałe, długowieczne diody foto-krzemowe, 
filtr wrażliwości widmowej. 

ZALETY 

 Poziomy pomiarów światła kształtują się w zakresach od 0.01 Lux~0.1 kLux/ 0.01fc~kfc, wielokrotnie. 

 Wysoka dokładnośd i szybki pomiar. 

 Funkcja wstrzymania danych i wstrzymania pomiarów. 

 Dla ułatwienia odczytu pomiarów wyświetlana jest jednostka i oznaczenie pomiaru. 

 Automatyczne zerowanie. 

 Miernik skorygowany w celu względnego współczynnika widma. 

 Mnożnik poprawkowy musi byd ręcznie obliczony w przypadku pomiarów nietypowego źródła światła. 

 Krótki czas narastania i zanikania 

 Funkcja wstrzymania wartości szczytowej w celu śledzenia szczytowego impulsu sygnału światła w 
najmniejszym czasie trwania 10µs i zatrzymanie go. 

 Możliwośd wyboru jednostki dokonywanych pomiarów – Lux lub fc. 

 Automatyczne wyłączenie urządzenia po 30 min. 

 Maksymalne i minimalne pomiary. 

 Względne pomiary& funkcja resetowania. 

 Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD. 
 
SPECYFIKACJA 
 

 Wyświetlacz: 3-3/4 cyfrowy LCD z bardzo szybkim 42 segmentowym histogramem 

 Zakres pomiarów: 40.00 Lux, 400.0 Lux, 4000 Lux, 40.00 kLux i 300.0 kLux/ 
 40.00 fc, 400.0 fc, 4000 fc, 30.00 kfc. 

Uwaga: 1 fc = 10,76 Lux, 1 kLux = 1000 Lux, 1 kfc = 1000fc 

 Po przekroczeniu określonych zakresów pomiarów na wyświetlaczu pojawi się symbol „OL”. 

 Wrażliwośd widmowa: fotonowa CIE (CIE – krzywa reakcji oka ludzkiego) 

 Dokładnośd widmowa: CIE Vλ funkcja f1’≤ 6%. 

 Reakcja cosinusa: f2’ ≤ 2% 

 Dokładnośd: ±5% rdg ±0.5% f.s. (rdg – wartośd pomiaru) 

 Powtarzalnośd: ±3% 

 Częstotliwośd próbkowania: 13.3 razy/sek. w przypadku analogowego histogramu, 1.3 razy/sek. na cyfrowym 
wyświetlaczu. 

 Fotodetektor: jedna foto krzemowa dioda i filtr wrażliwości widmowej. 

 Temperatura i wilgotnośd funkcjonowania: 0 
o
C do 40

 o
C (32

 o
F do 104 

o
F) & 0% do 80% wilgotności względnej. 

 Temperatura i wilgotnośd przechowywania: -10 
o
C do 50

 o
C (14

 o
F do 140 

o
F) & 0% do 70% wilgotności 

względnej. 

 Zasilanie: 1 bateria 9V 

 Długośd przewodu fotodetektora: 150 cm (w przybliżeniu) 

 Wymiary fotodetektora: (dł x szer. x wys.) 115mm x 60 mm x 20 mm 

 Wymiary miernika: (dł x szer. x wys.): 170 mm x 80mm x 40 mm 

 Waga: 390 g 

  Akcesoria: futerał, instrukcja, baterie. 
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IV NAZWY CZĘŚCI I ICH ROZMIESZCZENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wyświetlacz LCD: 3 –3/4 cyfrowy wyświetlacz z maksymalnym odczytem 3999, oraz wyświetlane znaki 
wskazujące mierzone wartości, symbole funkcji jednostki, przecinek dziesiętny. 

2. Klawisz wyboru zakresu: wskazuje 40.00 Lux, 400.0 Lux, 4000 Lux, 40.00 kLux i 300.0 KLux/ 40.00 fc, 400.0 fc, 
4000 fc, 30.00 Kfc całkowite 5 zakresów dla jednostki Lux, i 4 zakresy dla fc. 

3. Klawisz kontroli zasilania: Klawisz zasilający włącza i wyłącza miernik. 
4. Klawisz MIN, MAX.: klawisz kontrolny minimalnych i maksymalnych zapisów. 
5. Klawisz RESET: włącza funkcję resetu. 
6. Klawisz BACK-LIGHT: klawisz podświetlenia 
7. Klawisz REL: Klawisz względnych odczytów 
8. Klawisz Data Hold: klawisz wstrzymania danych 
9. Klawisz Peak Hold: klawisz wstrzymania szczytowych odczytów 
10. Klawisz Lux: poprzez wciśniecie klawisza Lux dokonujesz wyboru jednostki pomiaru – Lux. 
11. Klawisz FC: poprzez wciśniecie klawisza Lux dokonujesz wyboru jednostki pomiaru – fc, 1 fc = 10.76 Lux. 
12. Fotodetektor 

 
V. INSTRUKCJA OBSŁUGI 
1. Zasilanie:  wciśnij klawisz zasilania aby włączyd miernik. 
2. Wybór skali Lux lub fc: ustaw przełącznik wyboru zakresu na wybrany – Lux lub fc. 
3. Zdejmij osłonę fotodetektora i skieruj go poziomo w kierunku źródła światła. 
4. Odczytaj  na wyświetlaczu nominalną wartośd oświetlenia. 
5. Przekroczenie zakresu: jeżeli na wyświetlaczu pojawia się tylko symbol OL oznacza to, że sygnał jest zbyt silny i 

należy wybrad wyższy zakres pomiarów. 
6. Tryb wstrzymania danych (data hold): wciśnij przycisk HOLD aby wybrad tryb wstrzymania danych. Gdy tryb 

został wybrany, miernik natężenia oświetlenia zatrzymuje wszystkie dodatkowe pomiary. Aby wyjśd z trybu 
wstrzymania danych wciśnij ponownie przycisk HOLD. Urządzenie  powróci do zwykłego trybu pracy. 

7. Tryb rejestracji szczytowych zapisów: wciśnij i przytrzymaj przycisk PEAK do chwili gdy na wyświetlaczu pojawi się 
„CAL”, następnie przyciśnij klawisz PEAK aby przejśd przez tryb Pmax i Pmin a następnie skieruj fotodetektor w 
stronę impulsu światła w polu pomiarów. Aby wyjśd z trybu wciśnij i przytrzymaj klawisz PEAK przez 2 sekundy. 
Urządzenie powróci do zwykłego trybu pracy. 

8. Maksymalny i minimalny tryb rejestrowania danych: wciśnij przycisk MIN/MAX aby przejśd przez cykl 
maksymalnych odczytów (MAX), minimalnych odczytów(MIN) oraz bieżących odczytów (MAX/MIN miga). Aby 
wyjśd z trybu wciśnij i przytrzymaj klawisz MIN/MAX przez 2 sekundy. 

9. Tryb względnych odczytów: aby wejśd do trybu relatywnych odczytów wciśnij przycisk REL. Na wyświetlaczu 
pokaże się zero i bieżące odczyty będą przechowywane jako wartości synchronizowane. Aby wyjśd z trybu należy 
ponownie wcisnąd klawisz. 

10. Tryb reset: za każdym razem gdy wciśniemy klawisz reset każda z wybranych funkcji (HOLD, MAX/MIN, REL, PEAK 
za wyjątkiem podświetlenia wyświetlacza)  funkcji automatycznego wyłączenia i licznika zostanie zresetowana. 

11. Funkcja podświetlenia wyświetlacza (back-light): aby włączyd podświetlenie wciśnij przycisk back-light, aby 
wyłączyd wciśnij go ponownie. 

12. Gdy ukooczysz pomiary nałóż z powrotem osłonę na fotodetektor i włącz miernik. 
 

 



Strona 3 z 4 

 

VI WYMIANA I SPRAWDZANIE BATERII   
1. Gdy zasilanie z baterii jest zbyt słabe na wyświetlaczu pojawia się symbol baterii, oznacza to, że niezwłocznie 

należy wymienid baterie. 
2. Po wyłączeniu miernika, przy pomocy śrubokręta zdejmij pokrywę komory baterii. 
3. Wyjmij starą i włóż nową baterię 9V. Zamocuj z powrotem pokrywę komory baterii. 

 
 VII CHARAKTERYSTYKA WRAŻLIWOŚCI WIDMOWEJ 

 Fotodioda z filtrami zastosowana w detektorze powoduje, że właściwości  wrażliwości widmowej są 
prawe zgodne z krzywą fotonową V(λ) C.I.E (International Commission of Illumination) 
przedstawioną na rysunku poniżej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII KONSERWACJA URZĄDZENIA 

1. Biały plastikowy dysk znajdujący się na szczycie detektora powinien byd czyszczony przy pomocy wilgotnej 
szmatki za każdym razem gdy zachodzi taka potrzeba. 

2. Nie wolno przechowywad instrumentu w miejscach gdzie temperatura lub wilgotnośd jest bardzo wysoka. 
3. Poziom wzorcowy, jako znacznik na powierzchni czołowej, jest koocówką kuli fotodetektora. 
4. Okresy kalibracji fotodetektora są różne – uzależnione od warunków korzystania z urządzenia, ale ogólnie 

czułośd wzrasta wprost proporcjonalnie do natężenia światła występującego podczas czasu pracy urządzenia. 
Aby utrzymad podstawową dokładnośd instrumentu, należy pamiętad o okresowej kalibracji urządzenia.  

 
IX ZALECANE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA 
 
1 fc = 10.76 Lux 
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