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Firma HIOKI goúci³a juø wielokrotnie na
³amach Elektroniki Praktycznej. Z†prezento-
wanych dotychczas przyrz¹dÛw pomiaro-
wych da³a siÍ poznaÊ jako producent urz¹-
dzeÒ o†wysokiej jakoúci (japoÒski rodowÛd
zobowi¹zuje) i†jednoczeúnie adekwatnej do
jakoúci cenie. Prezentowany luksomierz
spe³nia te kryteria.
Luksomierz 3423 jest miernikiem prze-

noúnym. Niewielkie wymiary i†masa ok.
310†g (z bateriami) powoduj¹, øe korzysta-
nie z†miernika jest bardzo wygodne. Luk-
somierz jest zbudowany z†dwÛch czÍúci.
W†jednej jest zawarty modu³ czujnika
oúwietlenia, natomiast w†drugiej znajduje
siÍ wyúwietlacz ciek³okrystaliczny (3 i†1/2
cyfry) oraz przyciski steruj¹ce. Modu³y te
mog¹ byÊ po³¹czone ze sob¹ za pomoc¹
zatrzaskÛw (po³¹czenie sztywne) lub mog¹
pracowaÊ oddzielnie (po³¹czone opcjonal-
nym kablem). DziÍki takiej konfiguracji jest
moøliwe umieszczenie modu³u czujnika
oúwietlenia w†miejscu o†ograniczonym do-
stÍpie, natomiast odczytywanie wyni-
kÛw†pomiaru moøe siÍ odbywaÊ w†innym
miejscu. Jako detektor úwiat³a wykorzystano
diodÍ krzemow¹ z†filtrem optycznym.
Luksomierz umoøliwia pomiar natÍøenia

oúwietlenia w†zakresie od 20†lx do 200000†lx.
Pomiar moøe odbywaÊ siÍ z†automatyczn¹
lub rÍczn¹ zmian¹ zakresÛw. Moøliwe jest
wybranie jednego z†piÍciu zakresÛw pomia-
rowych: 20†lx, 200†lx, 2000†lx, 20000†lx
i†200000†lx. Zmiany zakresÛw pomiarowych
dokonuje siÍ za pomoc¹ przycisku RANGE.
Po naciúniÍciu przycisku HOLD/LIGHT, na
wyúwietlaczu zostaje zatrzymany wynik po-
miaru. Przytrzymanie tego przycisku d³uøej
niø 1†sekundÍ powoduje w³¹czenie podúwiet-
lenia wyúwietlacza LCD. W†takim przypadku
pomiar oúwietlenia bÍdzie wstrzymany,†gdyø
na wynik pomiaru mog³oby wp³yn¹Ê úwiat³o
podúwietlenia wyúwietlacza. Przycisk 0†ADJ
umoøliwia przeprowadzenie regulacji zera
wskazaÒ. Zerowanie naleøy wykonywaÊ z†po-
krywk¹ za³oøon¹ na czujnik oúwietlenia. Tak
wiÍc, obs³uga luksomierza odbywa siÍ za
pomoc¹ tylko trzech przyciskÛw funkcyj-
nych.
Miernik moøe byÊ zasilany dwoma bate-

riami 1,5 V†typu LR6 lub z†zewnÍtrznego
zasilacza sieciowego. Z†boku obudowy, op-
rÛcz w³¹cznika zasilania i†gniazda do do-
³¹czania zasilacza sieciowego, znajduje
siÍ†gniazdo wyjúciowego sygna³u analogo-
wego ANALOG OUT. Do tego†gniazda moø-
na do³¹czyÊ rejestrator lub, za poúrednic-
twem prostego przetwornika A/C, komputer
PC. Taka konfiguracja umoøliwia wygodn¹
analizÍ†gromadzonych danych lub wy-
wo³ywanie alarmu w†zdefiniowanych sytu-
acjach. Zmiana wyúwietlanej wartoúci o†jed-
n¹ cyfrÍ powoduje zmianÍ napiÍcia
o†0,1†mV (maksymalna wartoúÊ napiÍcia
sygna³u analogowego to 200†mV). Takie roz-
wi¹zanie z†pewnoúci¹ uproúci³o konstrukcjÍ
luksomierza, jednak efektem tej oszczÍdnoú-
ci jest niejednoznacznoúÊ okreúlenia natÍ-
øenia oúwietlenia za pomoc¹ napiÍcia syg-
na³u analogowego. NapiÍcie na tym wyjúciu
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Przenośny luksomierz do profesjonalnych zastosowań

Urz¹dzenie opisywane
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nie jest proporcjonalne do natÍøenia oúwiet-
lenia, lecz jest zwi¹zane z†wartoúci¹ wy-
úwietlan¹ na wyúwietlaczu LCD. Moøna so-
bie wyobraziÊ sytuacjÍ,†gdy nastÍpuje wzrost
natÍøenia oúwietlenia powoduj¹cy zmianÍ
zakresu pomiarowego. W†takim przypadku
moøemy uzyskaÊ napiÍcie na wyjúciu ANA-
LOG OUT niøsze niø przed zwiÍkszniem siÍ
natÍøenia oúwietlenia (np. natÍøenie oúwiet-
lenia zmienia siÍ ze 1220†lx na 10000†lx,
co powoduje zmianÍ zakresu pomiarowego
z†2000†lx na 20000†lx, a†napiÍcie na wyj-
úciu ANALOG OUT bÍdzie wynosiÊ odpo-
wiednio: 122†mV i†100†mV). NiedogodnoúÊ
tÍ moøna obejúÊ rezygnuj¹c z†automatycznej
zmiany zakresÛw pomiarowych, lecz z†pew-
noúci¹ zmniejsza to komfort uøytkowania
miernika w†niektÛrych zastosowaniach.
Podstawowym zastosowaniem luksomie-

rza jest kontrola jakoúci oúwietlenia (w miej-
scach pracy, salach wyk³adowych, budyn-
kach i†na drogach). Do zastosowaÒ profes-
jonalnych, bo do takich jest przeznaczony
luksomierz HIOKI 3423, jest wymagane
úwiadectwo typu (legalizacyjne). Opisywa-
ny miernik jest now¹ propozycj¹ na polskim
rynku i†naleøy mieÊ nadziejÍ, øe parametry
luksomierza wkrÛtce zostan¹ potwierdzone
stosownym certyfikatem.
Paweł Zbysiński

Luksomierz HIOKI 3423 LUX HiTESTER
do testÛw w†redakcji udostÍpni³a firma La-
bimed z†Warszawy, tel. (0-22) 642-16-23.


