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Power Meter DATALIGHT®

Productbeschrijving:

De Power Meter DATALIGHT wordt gebruikt voor de 
dempingsmeting van polymere optische vezels (POF). 
Met een geschikte lichtbron kan de demping van een 
geïnstalleerde DATALIGHT-leiding worden gemeten 
en in een rapport worden vastgelegd. Bovendien kan 
elke link bij volledig geïnstalleerde systemen worden 
getest en zo op eventuele fouten worden 
gecontroleerd.

De Power Meter werkt op batterijen en is dus geschikt 
voor op de bouwplaats. Een hoogwaardige fotodiode 
maakt een snelle en eenvoudige meting van het 
exacte lichtniveau mogelijk, waardoor verklaringen 
over de kwaliteit van het geïnstalleerde traject en van 
een correcte functie met DATALIGHT-apparaten 
kunnen worden gegeven. Met behulp van een USB-
interface en het geïntegreerde meetwaardegeheugen 
kunnen de meetgegevens eenvoudig op de laptop 
worden uitgelezen. Met de speciale Power Meter 
Protocol software kunnen gemakkelijk meetrapporten 
worden opgesteld.

Tot. hoogte mm Tot. diepte mm Gewicht VPE/kg

124 0,25

Art.nr.: Type Inhoud VPE Tot. breedte 
mm

Beschermklasse conform EN 60529 IP 20

Interface / aantal poorten 1 optische sensor

Transmissiesnelheid 1 Gbit/s

Gebruikstemperatuur 0 °C tot +50 °C (32 °F tot 122 °F)

Eigenschappen algemeen

Vermogensbereik +5 ~ -60 dBm 

Intern geheugen voor meetwaarden ●

Eigenschappen elektrisch

Voedingsspanning DC 2,4-3 V (AAA-batterijen)

Inclusief download- en rapportsoftware ●

Gegevensexport via USB ●

Opgenomen vermogen typisch Typ. 0,15 W

Eigenschappen optisch

Sensortype SI

Optische aansluiting Directe aansluiting (plug-in)

Eenheid dBm

EN 55022:2010 Apparatuur voor informatietechniek - Radiostoringskenmerken - Grenswaarden en meetmethode 
Volledig toegepast

EN 55025:2010 Apparatuur voor informatietechniek - Radiostoringseigenschappen - Limietwaarden en meetmethoden 
Volledig toegepast

EN 50581:2013-02 Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met betrekking op de restrictie van gevaarlijke stoffen
Volledig toegepast

Normering

Meettolerantie ± 0,2 dB @ -20 dBm

Resolutie 0,01 dB

Lineariteit ± 0,05 dB
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