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Pomiar światła
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Precyzja

GOSSEN Foto - und Lichtmesstechnik - Twoja Gwarancja Prezycji i Jakości

GOSSEN Foto - und Lichtmesstechnik specjalizuje się w pomiarze światła i posiada wieloletnie doświadczenie w tej wybranej dzie-

dzinie. Ciągła innowacja jest naszą odpowiedzią na szybko zmieniające się technologie, normy i warunki rynkowe. O wyjątko-

wej jakości naszych produktów świadczy produkcja na terenie Niemiec oraz certyfi kowany systemu zarządzania jakością zgodny

z normą ISO 9001. 

Gwarantujemy wiarygodne wyniki pomiarowe w granicach 

dopuszczalnego błędu dla wszystkich luksomierzy i mierników 

luminancji zgodnych z normami DIN 5032-7 i DIN EN 13032-

1. Dzięki temu wszelkie kontrole jakości, pomiary referencyjne

i oceny zagrożenia przeprowadzone za ich pomocą opierają się 

na dokładnych i rzeczywistych danych. 

Dla aplikacji istotnych z punktu widzenia jakości i oceny zagro-

żenia wymagane jest świadectwo wzorcowania oraz ponowna 

kalibracja w regularnych odstępach czasu. Laboratorium GOS-

SEN Light Lab oferuje te usługi również w przypadku produk-

tów innych producentów oraz wydaje certyfi katy kalibracji 

fabrycznej. Urządzenia fotometryczne w Niemczech są pod-

dawane ścisłej kontroli przez PTB (najwyższy organ technicz-

ny pod patronatem Federalnego Ministerstwa Gospodarki

i Technologii). Oprócz PTB, nasze laboratorium jako pierwsze 

w Niemczech uzyskało akredytacje DakkS dla oświetlenia (nie-

miecki organ akredytacji), a zatem jest upoważnione do wyda-

wania uznawanych międzynarodowo świadectw wzorcowania 

DAkkS. Gwarantuje to, że nabyte w naszej fi rmie urządzenia są 

zgodne z obowiązującymi przepisami i normami oraz można 

ich użyć do rozstrzygania sporów prawnych. Nasi stali klienci 

z przemysłu, organów publicznych oraz inżynierii medycznej 

oceniają nasze produkty bardzo wysoko oraz chętnie korzystają 

z naszej szerokiej wiedzy z dziedziny fotometrii w realizacji nie-

standardowych projektów. 

Natężenie światła  (skrót: E, jednostka: lux)

wskazuje z jaką intensywnością oświetlany jest dany teren.

Jeżeli strumień świetlny o wartości jednego lumena oświetla 

powierzchnię jednego metra kwadratowego natężenie światła 

będzie miało wartość jednego luksa. Odpowiada to w przybli-

żeniu płomieniowi zwykłej świecy z odległości jednego metra. 

Luksomierze służą do pomiaru natężenia oświetlenia na po-

wierzchniach poziomych i pionowych. Jednakże, natężenie 

oświetlenia nie wskazuje wrażenie jasności pomieszczenia, bo 

to zależy w dużej mierze od odblaskowych cech pomieszcze-

nia. Białe pomieszczenie wywołuje znacznie większe wrażenie 

jasności niż pomieszczenie ciemne. 

Przy normalnym oświetleniu, jednolita dystrybucja światło jest 

z reguły niemożliwa, z tego powodu w normach często wystę-

puje odniesienie do wartości średniej natężenia. Wartość ta jest 

obliczana jako średnia ważona wszystkich wartości natężenia 

oświetlenia w pomieszczeniu. 

Zastosowanie
Precyzyjne luksomierze fi rmy GOSSEN wykorzystywane są do 

projektowania, instalacji, testowania oraz monitoringu źródeł 

światła oraz pomiarów związanych z higieną, wpływem fi zjolo-

gicznym, psychologicznym i bezpieczeństwem. Zakres ważno-

ści, terminologii, obowiązków, wymagań i praktycznych wytycz-

nych określone są w dużej mierze w normach.

■ Monitoring stacji roboczych i budynków użyteczności publicznej

   zgodnie z przepisami bezpieczeństwa higieny pracy, dyrektywami

   stowarzyszeń towarowych i ofi cjalnych rozporządzeń 

■ Pomiary oświetlenia awaryjnego 

■ Naprawa i konserwacja w zakłady produkcyjnych, biurach i szpitalach 

■ Kontrola źródeł światła ulicznego 

■ Monitoring obiektów sportowych i parków 

■ Kontrola jakości producentów oświetlenia 

■ Planowanie efektów świetlnych przez projektantów oświetlenia

   i architektów 

■ Kontrola natężenia oświetlenia w rolnictwie i leśnictwie. 

■ Badania i rozwój w ośrodkach inżynierii oświetlenia 
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Jakość

Luminacja (skrót: L, jednostka: cd na m²)

wskazuje wrażenie jasności odbierane przez oko skierowane

w stronę podświetlonej lub oświetlanej powierzchni. Opisuje

fi zjologiczny wpływ światła na oko i jest stosowane jako czynnik 

do projektowania oświetlenia zewnętrznego. 

Zastosowanie
Precyzyjne mierniki luminancji fi rmy GOSSEN stosowane są 

do pomiarów kontaktowych i na odległość dla wszystkich ty-

pów źródeł światła. Zgodnie z obowiązującymi normami mier-

niki spełniają następujące zastosowania: pomiar minimalnej

i maksymalnej wartości luminancji, zapewnienie wymagań ja-

kościowych określonych dla produktów z wyświetlaczem lub 

lampkami, stwierdzenie wymagań sprzętowych ze względu na 

starzenie i optymalizacje jednolitości oświetlenia. Zakres ważno-

ści, terminologii, obowiązków, wymagań i praktycznych wytycz-

nych określone są w dużej mierze w normach.

■ Badania odbiorcze w urządzeniach wyświetlających obraz

w dziedzinie inżynierii medycznej. 

■ Pomiary kontrastu na stanowiskach pracy

   (dyrektywy o bezpieczeństwie pracy) 

■ Pomiar świateł ulicznych, tuneli, linii kolejowych i lotnisk, jak również  

   systemów sygnalizacyjnych 

■ Pomiary luminancji dla monitorów CRT, monitorów LCD, LED

   i wyświetlaczy plazmowych. 

■ Oświetlenie w muzeach i obiektach użyteczności publicznej 

■ Oświetlenie obiektów sportowych 

■ Testy oświetlenia ekranów projekcyjnych 

■ Pomiar instalacji oświetleniowych, negatoskopów i reklam

   zewnętrznych
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MAVOLUX 032 C BASE

MAVOLUX 5032 C BASE

MAVOLUX 5032 C BASE to precyzyjny luksomierz klasy C zgodny z normami DIN 5032-7, załącznik B, EN 13032-1 oraz CIE 69. Dzięki 

idealnemu dopasowaniu V(λ) i korekcji cosinusa przyrząd gwarantuje dokładne i powtarzalne pomiary natężenia światła dziennego 

i i natężenia ze źródeł sztucznych. Nawet w przypadku bardzo jasnego światła słonecznego lub silnych źródeł sztucznych, nie są 

wymagane żadne dodatkowe akcesoria.

Ze względu na dokładność pomiarową w klasie C, przyrząd ten jest głównie stosowany w przemyśle do planowania, instalacji, kon-

troli i monitorowania systemów oświetleniowych, jak również dla zapewnienia zgodności z ustalonymi warunkami oświetleniowymi. 

MAVOLUX 5032 C BASE 

posiada cztery zakresy, z funkcja autorange, oraz pokrywa bardzo szeroki 

zakres pomiarowy od 0,1 do 199 900 lx z dokładnością ±3% ±1 cyfra. 

Dopasowanie odchylenia V(λ), które wynosi f1‘ < 7,5%, jest znacznie lep-

szym wynikiem niż określona w normach dopuszczalna granica błędu 

dla przyrządów klasy C. GOSSEN Light przywiązuje dużą uwagę do nie-

zawodności swoich przyrządów oraz wiąże ją z regularną kalibracją. Każ-

dy nowy przyrząd jest dostarczany ze świadectwem kalibracji fabrycznej 

lub akredytowanym świadectwem wzorcowania DakkS. W zależności do 

częstotliwości użytkowania zalecamy regularne wzorcowanie w okresie 

od 12 do 24 miesięcy. 
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MAVOLUX 5032 C BASE

Specyfi kacja

Maksymalna niezawodność –
Pomiar natężenia oświetlenia w lx lub fc w klasie C wg DIN 5032-7, 

załącznik B EN 13032-1 i DIN 69 CIE. 

Wysoka dokładność –
Dokładność ±3% ±1 cyfra wyświetlanej wartości. 

Możliwości kalibracyjne –
Akredytowane laboratorium wzorcujące GOSSEN Light Lab wykonu-

jące kalibracje fabryczne i akredytowane wzorcowania DAkkS sprzętu 

pomiarowego zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008.

Dopasowanie V(λ) –
Zastosowanie wysokoczułej krzemowej fotodiody z korektą koloru, 

która dpowiada czułości widmowej ludzkiego oka V (λ).

Korekcja cosinusa –
Jasność płaskiej powierzchni pomiarowej jest proporcjo-

nalna do cosinusa kąta padania światła. Zależność ta jest 

kompensowana przez odbiornik w czasie pomiaru. 

Pamięć trwała –
Pamięć do 100 wartości pomiarowych, które można

zapisywać i wczytywać

Wygodny w codziennym użytkowaniu  –
Prosta obsługa, czytelny wyświetlacz, kompaktowa

budowa. Opcjonalna walizka transportowa. 
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MAVOLUX 5032 B/C USB

MAVOLUX 5032 B/C USB 

 to wysoce precyzyjny luksomierz w wersji dla klasy B i dla klasy C zgodny z normami DIN 5032-7, załącznik B, EN 13032-1 oraz CIE 

69. Obydwie wersje posiadają funkcje dopasowania V(λ) i korekcji cosinusa, które gwarantują dokładne i powtarzalne pomiary na-

tężenia światła dziennego i natężenia ze źródeł sztucznych. Nawet w przypadku bardzo jasnego światła słonecznego lub silnych 

źródeł sztucznych, nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria.

Ze względu na swoją wyjątkową dokładnością, zgodną z klasą 

B, MAVOLUX 5032 B USB służy przede wszystkim do weryfi kacji

i kontroli źródeł światła. Dodatkowy zakres pomiarowy z wyso-

ką początkową czułością 0,01 lx umożliwia pomiar bardzo ma-

łych natężeń światła. Dodatkową zaletą jest precyzyjny pomiar 

oświetlenia awaryjnego. Po naciśnięciu przycisku HOLD, zmie-

rzona wartość jest zapisywana w pamięci i podświetlana na 

wyświetlaczu, dzięki czemu możliwe jest odczytanie wartości 

w ciemnym otoczeniu. Dostosowanie do czułości widmowej 

ludzkiego oka V (λ) pozwala na uzyskanie bardzo dokładnych 

wyników już przy minimalnym odchyleniu f1 ‚<3%. 

MAVOLUX 5032 C USB w wersji dla klasy C służy przede wszyst-

kim do zastosowań ogólnych. 

Najmniejszy z czterech zakresów pomiarowych rozpoczyna się 

od czułości 0,1 lx. Dopasowanie odchylenia V(λ), które wynosi

f1‘ < 7,5%, jest znacznie lepszym wynikiem niż określona w nor-

mach dopuszczalna granica błędu dla przyrządów klasy C.

Oba warianty z dodatkową przystawką do pomiarów o po-

szerzonym kącie obserwacji do 15° mogą być stosowane jako 

mierniki bezklasowe. Luminancja jest mierzona w kandelach na 

metr kwadratowy (cd / m²) lub stopokandelach (fL), oraz określa 

postrzeganą jasność powierzchni podświetlonych lub odbijają-

cych. 

GOSSEN Light przywiązuje dużą uwagę do niezawodności swo-

ich przyrządów oraz wiąże ją z regularną kalibracją. Każdy nowy 

przyrząd jest dostarczany ze świadectwem kalibracji fabrycz-

nej lub akredytowanym świadectwem wzorcowania DakkS.

W zależności do częstotliwości użytkowania zalecamy regular-

ne wzorcowanie w okresie od 12 do 24 miesięcy. 
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MAVOLUX 5032 B/C USB

Specyfi kacja

Maksymalna niezawodność –
Pomiar natężenia oświetlenia w lx lub fc w klasie C lub B wg DIN 5032-7, 

załącznik B EN 13032-1 i DIN 69 CIE. 

Szeroki zakres pomiarowy - 
Wysoka dokładność i rozdzielczość do 0,01 lx lub 0,001 fc dla przyrzą-

du MAVOLUX 5032 B USB, w szerokim zakresie pomiarowym 199 900 

lx lub 19 990 fc.

Dopasowanie V(λ) –
Zastosowanie wysokoczułej krzemowej fotodiody z korektą koloru, 

która odpowiada czułości widmowej ludzkiego oka V (λ). Jakość tej 

adaptacji stanowi znaczącą różnicę pomiędzy wariantami klasy B

i klasy C.

Korekcja cosinusa –
Jasność płaskiej powierzchni pomiarowej jest proporcjonalna do co-

sinusa kąta padania światła. Zależność ta jest kompensowana przez 

odbiornik w czasie pomiaru. 

Łatwe możliwości rozbudowy - 
Bezklasowe pomiary luminancji w kandelach na metr kwadratowy 

(cd / m²) lub stopokandelach (fL) z dodatkową przystawką do po-

miarów o poszerzonym kącie obserwacji do 15°. Dodatkowy adapter, 

który eliminuje wpływ na wynik pomiaru światła padającego z boku. 

Wygodny w codziennym użytkowaniu  –
Prosta obsługa, czytelny wyświetlacz, kompaktowa

budowa. Opcjonalna walizka transportowa. 

Pamięć trwała –
Pamięć do 100 wartości pomiarowych, które można zapi-

sywać, wczytywać lub przesyłać do komputera za pomo-

cą wbudowanego portu USB. Możliwość wyświetlania 

uśrednionych wartości natężenia oświetlenia. 

Zdalne sterowanie - 
Pomiary długoterminowe przy zasilaniu przez port USB. 

Zdalne sterowanie miernikiem przez oprogramowanie 

GLUX 2: wczytywanie, wyświetlanie i zapisywanie warto-

ści pomiarowych. Oprogramowanie znajduje się w stan-

dardowym wyposażeniu miernika.
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MAVO-MONITOR USB

MAVO-MONITOR USB

MAVO-MONITOR to wysoce precyzyjny kontaktowy miernik lu-

minancji klasy B zgodny z normami DIN 5032-7, załącznik B, EN 

13032-1 oraz CIE 69, służacy do pomiaru światła z powierzchni 

podświetlanych w kandelach na metr kwadratowy (cd / m²) lub 

stopokandelach (fL). Charakteryzuje się doskonałym dopaso-

waniem do czułości widmowej ludzkiego oka z minimalnym 

odchyleniem F1 <3%, które jest znacznie lepszym wynikiem 

niż określona w normach dopuszczalna granica błędu. Po na-

ciśnięciu przycisku HOLD, zmierzona wartość jest zapisywana

w pamięci i podświetlana na wyświetlaczu, dzięki czemu możli-

we jest odczytanie wartości w ciemnym otoczeniu.

Dodatkowy adapter eliminuje wpływ na wynik pomiaru świa-

tła padającego z boku a aksamitna powłoka chroni mierzone

powierzchnie przed zarysowaniem. W zastosowaniach przemy-

słowych, handlowych i usługowych, miernik pozwala na po-

miar luminancji wszystkich monitorów, ekranów telewizyjnych, 

negatoskopów, oświetlonych powierzchni reklamowych, zna-

ków drogowych i matówek. 

Wszelkie specjalne wymagania w zakresie norm związanych

z jakością, bezpieczeństwem ogólnym, ochroną pracy, jak rów-

nież diagnostyką monitorów w branży medycznej i biurowej 

znajdują swoje potwierdzenie w certyfi kacie kalibracji fabrycz-

nej dołączanym do każdego z naszych urządzeń. W zależności 

do częstotliwości użytkowania zalecamy regularne kalibracje

w okresie od 12 do 24 miesięcy. 
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MAVO-MONITOR USB

Specyfi kacja

Maksymalna dokładność
Pomiar luminancji w cd/m² lub fL w klasie B wg DIN 5032-7, załącznik

B EN 13032-1 i DIN 69 CIE. 

Szeroki zakres pomiarowy - 
Wysoka dokładność i rozdzielczość do 0,01 cd/m² lub 0,001 fL, w sze-

rokim zakresie pomiarowym 19 990 cd/m² lub 1999 fL.

Dopasowanie V(λ) –
Zastosowanie wysokoczułej krzemowej fotodiody z korektą koloru, 

która odpowiada czułości widmowej ludzkiego oka V (λ).

Wygodny w codziennym użytkowaniu  –
Prosta obsługa, czytelny wyświetlacz, kompaktowa budowa.

Opcjonalna walizka transportowa. 

Pamięć trwała –
Pamięć do 100 wartości pomiarowych, które można zapi-

sywać, wczytywać lub przesyłać do komputera za pomo-

cą wbudowanego portu USB. Możliwość wyświetlania 

uśrednionych wartości natężenia oświetlenia. 

Zdalne sterowanie - 
Pomiary długoterminowe przy zasilaniu przez port USB. 

Zdalne sterowanie miernikiem przez oprogramowanie 

GLUX 2: wczytywanie, wyświetlanie i zapisywanie warto-

ści pomiarowych. Oprogramowanie znajduje się w stan-

dardowym wyposażeniu miernika.
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MAVO-SPOT 2 USB

Specyfi kacja

Maksymalna dokładność
Pomiar punktowy luminancji z dopuszczalnym kątem 1° w cd/m² lub fL 

w klasie B wg DIN 5032-7, załącznik B EN 13032-1 i DIN 69 CIE. 

Precyzyjne ogniskowanie 
Zwierciadło optyczne z kołem pomiarowym 1° i kątem obserwacji 15° 

dla pomiarów od 1m do nieskończoności, z opcjonalną soczewką do 

pomiarów od 34 cm.

Pomiar kontaktowy
Pomiary kontaktowe za pomocą dodatkowej sondy i dodatkowego 

adaptera.

Szeroki zakres pomiarowy 
Wysoka dokładność i rozdzielczość do 0,01 - 99 900 cd/m²

lub 0,01 - 30 000 fL.

Kalkulacje, współczynniki 
Wartości przeliczane - kontrast A/B, oświetlenie %A i odchylenie A-B

Dopasowanie V(λ) 
Zastosowanie wysokoczułej krzemowej fotodiody korektą koloru, 

która odpowiada czułości widmowej ludzkiego oka V (λ).

Łatwe możliwości rozbudowy 
Bezklasowe pomiary natężenia oświetlenia w lx i fc za pomocą

dodatkowych akcesoriów.

Wygodny w codziennym użytkowaniu 
Obsługa jedną ręką, czytelny pomiar przez wizjerze, kompaktowa bu-

dowa, złącze statywowe. Opcjonalna aluminiowa walizka transportowa. 

Pamięć trwała
Pamięć do 100 wartości pomiarowych, które można zapi-

sywać, wczytywać lub przesyłać do komputera za pomo-

cą wbudowanego portu USB.

Zdalne sterowanie 
Pomiary długoterminowe przy zasilaniu przez port USB. 

Zdalne sterowanie miernikiem przez oprogramowanie 

GLUX 2: wczytywanie, wyświetlanie i zapisywanie warto-

ści pomiarowych. Oprogramowanie znajduje się w stan-

dardowym wyposażeniu miernika.

EIZO RadiCS 
Miernik w połączeniu z oprogramowania możę być sto-

sowany do testowania i kompleksowej automatycznej re-

gulacji monitorów RadiForce, w celu zapewnienia stałego 

i spójnego odtworzenia obrazu
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MAVO-SPOT 2 USB

MAVO-SPOT 2 USB

Precyzyjny punktowy miernik luminancji z ogniskowaniem do 1° w klasie B wg DIN 5032-7, załącznik B EN 13032-1 i DIN 69 CIE, 

służący do pomiaru światła z powierzchni podświetlanych w kandelach na metr kwadratowy (cd / m²) lub stopokandelach (fL)

z uwzględnieniem oświetlenia otoczenia. Charakteryzuje się doskonałym dopasowaniem do czułości widmowej ludzkiego oka

z minimalnym odchyleniem F1 <3%, które jest znacznie lepszym wynikiem niż określona w normach dopuszczalna granica błędu.

Zastosowanie zaawansowanych zwierciadeł optycznych po-

zwoliło objąć powierzchnie badaną 15° kątem obserwacji

i prezycyjnie namierzyć dany punkt w 1° kole pomiarowym 

wizjera. Pomiar wykonywany jest na odległości od 1m do nie-

skończoności, z możliwością skrócenia dystansu do 34cm dzięki 

opcjonalnym soczewką. Przyrząd pozwala również na wykona-

nie pomiarów kontakowych za pomocą dodatkowej, wysokiej 

jakości sondy. Aksamitna powłoka na sondzie chroni mierzone 

powierzchnie przed zarysowaniem. Znacznym ułatwieniem

w użytkowaniu miernika jest możliwość wykonywanie wszyst-

kich czynności pomiarowych za pomocą jednej ręki. Opcja 

aktywacji wizjera i podświetlenia wyświetlacza dostępna jest

z pozycji jednego przycisku. Szczególnie pomocne są także 

funkcje kalkulacji i współczynników gdzie np. wartość zmie-

rzona B może zostać automatycznie porównana z wartością 

odniesienia A. Stosunek A / B służy do pomiaru kontrastu na 

stacjach roboczych. Procent odchylenia% A pozwala na ocenę 

konsystencji monitorów i oświetlenia ekranów projekcyjnych,

a różnica A-B służy do wykrywania odchyleń w procesie pro-

dukcyjnym. 

Wszelkie specjalne wymagania w zakresie norm związanych

z jakością, bezpieczeństwem ogólnym, ochroną pracy, jak rów-

nież diagnostyką monitorów w branży medycznej i biurowej 

znajdują swoje potwierdzenie w certyfi kacie kalibracji fabrycz-

nej dołączanym do każdego z naszych urządzeń. W zależności 

do częstotliwości użytkowania zalecamy regularne kalibracje

w okresie od 12 do 24 miesięcy. 
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MAVOMAX

MAVOMAX

został zaprojekotwany do testowania zmienności oświetlenia negatoskopów i monitorów medycznych wg normy DIN 6856-1. 

Umożliwia także nadzór monitorów medycznych zgodnie z normami DIN EN IEC 61223-2-5 (QS-RL datowany na 20 lis. 2003)

i DIN 6868-157.

Kontrola oświetlenia otocznia z uwzględnieniem rozproszenia 

luminancji i maksymalnego kontrastu wykonuje się w rozszerzo-

nych do 6 miesięcy, w stosunku do norm, interwałach pomia-

rowych. W przypadku testów zmienność parametrów, rozpro-

szenie luminancji należy przebadać ponownie po 60 minutach 

od uruchomienia monitora/negatoskopu. Opóźnienie wynika

z konieczności ustabilizowania się źródła światła. Inny zostoso-

waniem miernika jest nadzór nad warunkami ściemniania świa-

tła oraz diagnostyka zewnętrznych, awaryjnych stacji roboczych. 
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MAVOMAX

Specyfi kacja

Zmienność parametrów oświetlenia
Zielona dioda LED wskazuje pozostawanie w dopuszczalnym zakresie 

tolerancji, czerwona dioda LED sygnalizuje przekroczenie tego zakresu.

Uproszczona procedura pomiarowa 
Nadzór oświetlenia otocznia z uwzględnieniem rozproszenia lumi-

nancji i maksymalnego kontrastu wykonuje się w rozszerzonych do 

6 miesięcy, w stosunku do norm, interwałach pomiarowych. W przy-

padku ponownego badania, nie ma konieczności powtórnego bada-

nia rozproszenia luminancji.

Różne warianty pomiarowe 
Dostępne w trzech wariantach: do zastosowań ogólnych 

MAVOMAX 60 (20 - 60 lx), do pomieszczeń diagnostycz-

nych MAVOMAX RK1 (10 - 50 lx) do stanowisk medycznych 

i stomatologicznych MAVOMAX RK2 RK5 (50 - 100 lx) zgod-

nie z RK wg normy DIN 6868-157.

Uniwersalne zasilanie 
Zasilanie w trybie pracy ciągłej jest dostarczane do mier-

nika poprzez port USB lub za pomocą dołączonego zasi-

lacza sieciowego. 
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OPROGRAMOWANIE GLUX 2

GLUX 2

Intuicyjne oprogramowanie GLUX stanowi ogniwo pomiędzy miernikiem i komputerem PC. GLUX pozwala na przesyłanie próbek 

z miernika, wyświetlanie ich na monitorze oraz zapisywanie w pliku TXT. 

Oprogramowanie cechuje się dużą elastycznością oraz posiada 

wiele zaawansowanych funkcji. Program pozwala między inny-

mi na budowanie własnych raportów pomiarowych, wykonywa-

nie dodatkowych obliczeń i archiwizowanie dane. Użytkownik 

może też skorzystać z modułu rejestracji danych z regulowanym 

interwałem dla profi li oświetleniowych lub podczas monitorin-

gu długoterminowego. Po podłączeniu do portu USB miernik 

jest zasilany z komputera PC. Dokładny opis interfejsów ułatwia 

integrację własnych aplikacji użytkownika. Domyślne arkusze 

kalkulacyjne Excel dostępne w dołączonej płycie CD pozwalają 

na dalszą obróbkę danych zgodnie z DIN 6868-157.

Specyfi kacja

Darmowe oprogramowanie 
Oprogramowanie GLUX znajduje się na standardowym wyposa-

żeniu mierników MAVOLUX 5032 B/C USB, MAVO-MONITOR USB

i MAVO-SPOT 2 USB.

Wiele języków do wyboru 
Niemiecki, Angielski, Francuski oraz Hiszpański

Przejrzyste interfejs użytkownika 
Dane wyświetlane są w formie tabelarycznej lub grafi cznej

Mnogość ustawień 
Rejestracja wybranych wartości ze wskazanym interwałem.

Proste raportowanie 
Zapis do uniwersalnego pliku TXT.

Praca ciągła
Podtrzymywanie zasilania z sieci lub przez USB. 

Otwarty interfejs urządzenia
Szczegółowy opis interfejsu na płycie CD.

Pomocne pliki bonusowe
Domyślne arkusze kalkulacyjne Excel potrzebne do transferu 

danych z podziałem dla różnych aplikacji. Arkusze służą jako

pliki szablonowe dla późniejszej obróbki danych.
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Wzorcowanie QM

Niezawodność potwierdzona badaniami

DIN EN ISO 9001-9004 wymaga monitorowania sprzętu pomiarowego, jeżeli ten sprzęt jest istotny z punktu widzenia kontroli 

jakości lub jest używany do wszelkiego rodzaju ewaluacji. Sprzęt ten test musi być wzorcowany w regularnych odstępach czasu 

zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi. Wzorcowanie defi niuje się jako relację między wartościami wielkości mierzonej 

wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fi zycznych, realizowanymi przez wzorzec. Wzorco-

wanie musi być wykonane zgodnie z określoną procedurą. W zależności od sposobu użytkowania danego urządzenia zaleca się 

przeprowadzanie regularnych wzorcowań w okresie od 12 do 24 miesięcy. Wszystkie mierniki fi rmy GOSSEN mogą zostać wywzor-

cowane w akredytowanym laboratorium producenta. 

Laboratorim GOSSEN Light Lab
Akredytowane laboratorium wzorcujące GOSSEN Light Lab jest wy-

posażone w odpowiednie lampy wzorcujące - Wi41G, zgodne ze 

standardami określonymi przez PTB (najwyższy organ techniczny 

pod patronatem Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii).

Laboratorium podlega monitorowaniu urządzeń badawczych zgodnie

z normą DIN EN ISO 9001-9004, posiada certyfi kat laboratorium wzor-

cującego dla fotometrii wydany przez DAkkS zgodnie z normą DIN EN 

ISO / IEC 17025 pod numerem rejestracyjnym D-K-15080-01-01. GOS-

SEN Light Lab oferuje dwa różne świadectwa wzorcowania. 

Certyfi kat Kalibracji Fabrycznej
Certyfi kat kalibracji fabrycznej obejmuje testowanie i dokumentacje 

wyników dla 14 różnych jasności w całym zakresie pomiarowym od 

0,00 do 20.000 lx z niepewnością pomiarową 3%. Data kalibracji, numer 

seryjny urządzenia, warunki referencyjne, nazwy i numery seryjne wy-

korzystywanego sprzętu badawczego oraz dopuszczalnych odchyłek 

są wymienione w raporcie zgodnie z normami. 

Akredytowane Świadectwo Wzorcowania DAkkS
Świadectwo wzorcowania DAkkS obejmuje testowanie i dokumenta-

cje wyników dla wartości 3 jasności: 10, 180 i 1 800 lx w zakresie okre-

ślonym przez DAkkS od 1,75 do 2 000 lx z niepewnością pomiarową 

1,5%. Rodzaj kalibracji, urządzenie badane, metody kalibracji, warunki 

referencyjne, wyników pomiaru i niepewność pomiaru są szczegółowo 

opisane  w raporcie. Kalibracja obejmuje luksomierze co najmniej klasy 

C zgodnie z normą DIN 5032 lub DIN EN 13032.

Wzorcowanie urządzeń innych producentów
Wszystkie urządzenia innych producentów mogą zostać skalibrowane 

w naszym laboratorium zgodnie z procedurą DakkS lub kalibracji fa-

brycznej. Jeżeli nie jest to urządzenie co najmniej klasy C możliwa do 

wykonania jest jedynie kalibracja fabryczna. Urządzenia innych produ-

centów nie mogą być adjustowane.
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Model MAVOLUX 5032 B USB  MAVOLUX 5032 C USB

Typ Luksomierz Luksomierz

Klasa przyrządu Klasa B DIN 5032-7 / DIN EN 13032-1,

załącznik B

Klasa C DIN 5032-7 / DIN EN 13032-1,

załącznik B

Nr katalogowy M503N M502N

Natężenie oświetlenia 0,01 lx … 199 900 lx / 0,001 fc … 19 990 fc 0,1 lx … 199 900 lx / 0,01 fc … 19 990 fc

Luminancja 0,1 cd/m² … 1 999 000 cd/m² / 0,01 fL …

199 900 fL, z akcesoriami do bezklasowych 

pomiarów luminancji

1 cd/m² … 1 999 000 cd/m² / 0,1 fL … 199 900 fL,

z akcesoriami do bezklasowych pomiarów luminancji

Zakresy pomiarowe 5 5

Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny / Ręczny Automatyczny / Ręczny

Szybkość pomiaru 2 próbki/sek. 2 próbki/sek.

Metoda pomiaru Pomiary na odległość

Pomiar kontaktowy przez dodatkowy czujnik

Pomiary na odległość

Pomiar kontaktowy przez dodatkowy czujnik

Czujnik pomiarowy Fotodioda krzemowa z fi ltrem V (λ) Fotodioda krzemowa z fi ltrem V (λ)

Sonda z gwintem do statywu Tak Tak

Kabel pomiarowy 1,5 m, odłaczany 1,5 m, podłączony na stałe

Pamięć wartości mierzonych 100 wartości pomiarowych 100 wartości pomiarowych

Błąd graniczny - V (λ) przystosowane (f1), typowe < 3% < 7,5%

Błąd graniczny - Całkowity błąd, typowy ≤ 8% ≤ 15%

Dokładność ± 3% wartości ± 1 cyfry ± 3% wartości ± 1 cyfry

Wyświetlacz 3 1/2 cyfry LCD 3 1/2 cyfry LCD

Podświetlenie Tak

Przyciski 6 6

Interfejs USB 1.1 USB 1.1

Oprogramowanie GLUX 2 GLUX 2

Bateria 1,5 V Mignon, typ AA 1,5 V Mignon, typ AA

Automatyczna kontrola stanu baterii Tak Tak

Automatyczne wyłączanie 4 min. / praca ciągła 4 min. / praca ciągła

Żywotność baterii Około 45 godzin z baterią alkaliczną Około 45 godzin z baterią alkaliczną

Zasilacz  USB USB

Temperatura robocza 0°C do 50°C 0°C do 50°C

Wymiary 65 mm x 120 mm x 19 mm (miernik)  

31 mm x 105 mm x 30 mm (sonda)

65 mm x 120 mm x 19 mm (miernik)  

31 mm x 105 mm x 30 mm (sonda)

Waga 200 g bez baterii 200 g bez baterii

Certyfi katy Certyfi kat kalibracji - H997B 

Wzorcowanie DakkS – H997D

Certyfi kat kalibracji - H997B 

Wzorcowanie DakkS – H997D

Zakres dostawy Walizka aluminiowa, oprog. GLUX2, kabel USB, 

bateria, instrukcja obsługi

Walizka aluminiowa, oprog. GLUX2, kabel USB, bateria, 

instrukcja obsługi

Dane techniczne
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Model MAVOLUX 5032 C BASE  MAVO-SPOT 2 USB

Typ Luksomierz Miernik luminancji

Klasa przyrządu Klasa B DIN 5032-7 / DIN EN 13032-1,

załącznik B

Klasa B DIN 5032-7 / DIN EN 13032-1, załącznik B

Nr katalogowy M502B M508G

Natężenie oświetlenia 0,1 lx ... 199 900 lx / 0,01 fc ... 19 990 fc 0,1 … 99 900 lx

Luminancja 0,01 cd/m² … 99 990 cd/m² / 0,01 fL … 30 000 fL,

z akcesoriami do pomiaru refl ektancji

Zakresy pomiarowe 4 4

Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny / Ręczny Automatyczny / Ręczny

Szybkość pomiaru 2 próbki / sek.

Metoda pomiaru Pomiary na odległość Pomiar punktowy 1° z 1m do nieskończoności,

pomiar kontaktowy (dodat. sonda)

Czujnik pomiarowy Fotodioda krzemowa z fi ltrem V (λ) Fotodioda krzemowa z fi ltrem V (λ)

Sonda z gwintem do statywu Tak Tak

Kabel pomiarowy 1,5 m, odłaczany

Pamięć wartości mierzonych 100 wartości pomiarowych 1 000 wartości pomiarowych

Błąd graniczny - V (λ) przystosowane (f1), typowe < 7,5%  < 3%

Błąd graniczny - Całkowity błąd, typowy ≤ 15%  ≤ 8%

Dokładność ± 3% wartości ± 1 cyfry ± 2,5% wartości ± 1 cyfry 

Wyświetlacz 3 1/2 cyfry LCD Mulit-funkcyjny LCD 

Podświetlenie Tak

Przyciski 6 6, 1 suwak, 1 przełącznik

Interfejs USB 2

Oprogramowanie GLUX 2

Bateria 1,5 V Mignon, typ AA 2 x 1,5 V Mignon, typ AA 

Automatyczna kontrola stanu baterii Tak Tak

Automatyczne wyłączanie 4 min. / praca ciągła 30 s

Żywotność baterii Około 45 godzin z baterią alkaliczną Około 5 000 pomiarów

Zasilacz USB

Temperatura robocza 0°C to 50°C 0°C to 50°C

Wymiary 65 mm x 120 mm x 19 mm (miernik)

 31 mm x 105 mm x 30 mm (sonda)

190 mm x 90 mm x 57 mm

Waga 200 g bez baterii 400 g bez baterii

Certyfi katy Wzorcowanie DakkS – H997D

Certyfi kat kalibracji - H997B

Certyfi kat kalibracji - H997B

Zakres dostawy Bateria, instrukcja obsługi Walizka aluminiowa, oprog. GLUX2, muszla oczna, 

osłona obiektywu, kabel USB, bateria, instrukcja 

obsługi

Dane techniczne
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Model MAVO-MONITOR USB MAVOMAX 60 / RK1 / RK2 RK5     

Typ Miernik luminancji Miernik kontroli światła otoczenia

Klasa przyrządu Klasa B DIN 5032-7 / DIN EN 13032-1, załącznik B

Nr katalogowy M502B M518G / M517G / M522G

Natężenie oświetlenia 20 lx … 60 lx / 10 lx … 50 lx / 50 lx … 100 lx

Luminancja 0,01 cd/m² … 19 990 cd/m² / 0,001 fL … 1 999 fL  

Zakresy pomiarowe 4 1

Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny / Ręczny

Szybkość pomiaru 2 próbki/sek.

Metoda pomiaru Pomiary kontaktowy

Czujnik pomiarowy Fotodioda krzemowa z fi ltrem V (λ) Fotodioda krzemowa z fi ltrem V (λ)

Sonda z gwintem do statywu Tak

Kabel pomiarowy 1,5 m, odłaczany

Pamięć wartości mierzonych 100 wartości pomiarowych

Błąd graniczny - V (λ) przystosowane (f1), typowe < 3%  

Błąd graniczny - Całkowity błąd, typowy ≤ 8%  

Dokładność ± 2,5% wartości ± 2 cyfry 

Wyświetlacz 3 1/2 cyfry LCD 2 diody LED

Podświetlenie Tak

Przyciski 6

Interfejs USB 1.1

Oprogramowanie GLUX2

Bateria 1,5 V Mignon, typ AA 

Automatyczna kontrola stanu baterii Tak

Automatyczne wyłączanie 4 min. / praca ciągła

Żywotność baterii Około 45 godzin z baterią alkaliczną 

Zasilacz USB Podłączony na stałe kabel USB

Temperatura robocza 0°C to 50°C 0°C to 50°C

Wymiary 65 mm x 120 mm x 19 mm (miernik)

31 mm x 105 mm x 30 mm (sonda)

40 mm x 33 mm x 23 mm

Waga 265 g bez baterii 150 g

Certyfi katy Certyfi kat kalibracji - H997B 

Zakres dostawy Walizka aluminiowa, oprog. GLUX2, adapter

pomiarowy, kabel USB, bateria, instrukcja obsługi

Zasilacz z gniazdem USB  90 - 240 V (50 - 60 Hz), 

instrukcja obsługi

Dane techniczne
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Dane techniczne

MAVOLUX 5032 B USB

Luminance

attachment – M516G

Adapter disc – M499G

Measurement cables 

with special lengths:

3 m - 15146

5 m - 15147

10 m - 15148

Measurement cables 

with special lengths:

3 m - 15146

5 m - 15147

10 m - 15148

Luminance

attachment – M516G

Adapter disc – M499G

Plastic carrying case – 

M520G

Delivered without 

measuring device

MAVOLUX 5032 C USB

Probe for contact

measurement – M511G

Refl ectance standard for lux

measurement – M512G

Close-up lens 1 (51 to 100 cm) – M496G

Close-up lens 2 (34 to 50 cm) – M497G

Stray-light baffl  e – M513G

Carrying strap – M514G

MAVO-SPOT 2 USB
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