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Az UV-A lámpák teljesítményének okos telefonnal végezhető ellenőrzéséhez:
MOBIL UV-A TESTER
Töltse le valamelyik mobil letöltőből az alcochem hygiene bv oldalról az UV-A tester applikációt.
Az apró, tetszetős formájú, alumínium házas UV teszt eszköz okos telefonhoz csatlakoztatva méri és vizsgálja a lámpából
kilépő UV-A fény értékét.
Elsődleges fontosságú a valós mérési eredmény érdekében, hogy a lámpa a teszt
elvégzése előtt legalább 5 perce működjön.
A hőmérséklet függvényében az UV-A lámpának legalább 5 perc működésre van
szüksége a maximális UV-A kibocsátás eléréséhez.

Az UV-A teszter használata
Csatlakoztassa az érzékelőt az okos telefon Headet portjába.
Nyomja meg az [ON] gombot az UV-A fény méréséhez.
Érintse a teszter szabadon álló végét a fénycső középső területeihez.

• a pontos mérés érdekében kerülje a vibrációt, valamint ne mérjen 10 másodpercnél hosszabban
• a mérés alatti bejövő hívás zavarja az eredményt
• menjen a menübe a mérési eredmény tárolása miatt, a korábbi eredmények eléréséhez, vagy egyéb beállításokhoz
• az érzékelő a headset jack csatlakozóaljzatába helyezve működik; ezért bejövő hívás esetén a hívó fél hangja nem
hallható. Telefonbeszélgetéshez távolítsa el az érzékelőt.
Az okos telefon függvényében a mérés érzékenysége, és eredménye eltérő lehet.
Kimeneti eredmény:
Szint

Index Tartomány

Mérési eredmény

(mW/cm2)
Extrém

11felett

A lámpa UV-A kibocsátása nagyon magas

Nagyon magas. 8-10

A lámpa UV-A kibocsátása nagyon magas

Magas.

6-7

A lámpa UV-A kibocsájtása magas

Csökkenő

3-5

A lámpa UV-A kibocsájtása csökkenő,
javasoljuk a lámpa cseréjét

Alacsony

erősen javasoljuk a lámpa cseréjét

1-2

Műszaki adatok
Érzékelés
Tartomány
Mérési hiba
UVI (UV Index) Tartomány:
UV erősség
Sensor Típusa:
hossz / átmérő:
Súly
Működési hőmérséklet tartomány:
Felhaszálói felület

További információk:
Alcochem Hygiene • tel.: +31 33 455 7259
I-Trap Kft

tel: +36702514215

UV-A
310 ~ 400 nm
±10%
0 ~ 12
0 ~ 20 mW/cm2
Félvezető érzékelő
okos telefon jack 47mm, átmérő 10 mm
6g
-20 ~ 50˚C
okos telefon (headphone jack) Apple iPhone 4S- től / Android 3.0 -tól
Apple iPhone 7 telefonnál nincs kapcsolati tehetőség!
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