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Nieuwegein, 18. november 2015

Konica Minolta Sensing, Inc. kondigt de introductie van de nieuwe lichtgewicht draagbare 
Luminantiemeters LS-150 en LS-160 aan

De nieuwe LS-150 en LS-160 zijn draagbare digitale luminantie meters voor het meten van de luminantie van 
lichtbronnen en objecten. Deze lichtgewicht instrumenten kunnen worden bediend vanaf een pc via een USB 
aansluiting of alleenstaand met behulp van de ergonomische pistoolgreep en batterijvoeding. Dit betekent dat deze 
veelzijdige luminantie meters voor bijna elke toepassing kunnen worden gebruikt. Ook moeilijk te bereiken 
voorwerpen of voorwerpen die niet kunnen worden aangeraakt, zoals producten met een hoge temperatuur, 
kunnen worden gemeten. Data management software wordt standaard meegeleverd, wat meten op afstand mogelijk 
maakt en tevens datamanagement en export van data via USB 2.0.

De LS-150 en LS-160 spot luminantie meter zijn een echt 
“next generation” instrument, een waardige opvolger van de 
LS-100 en LS-110. De nieuwe instrumenten profiteren van 
dezelfde gebruiksvriendelijke kenmerken als hun voorgangers: 
met een pistoolgreep voor nauwkeurige objectmeting, 
een optisch systeem dat is ontworpen om de impact van flare 
vrijwel te elimineren en een intern display, zodat meetgegevens 
in de zoeker direct kunnen worden beoordeeld. 
De meetresultaten worden volledig weergegeven op het grote 
externe monochroom display. Close-up lenzen (optioneel) zijn 
beschikbaar om een gebied tot 0,4 mm diameter klein (LS-160) 
te meten.

Om de meest nauwkeurige meting van de luminantie te verkrijgen, dient de spectrale respons van het meetinstrument 
perfect de gevoeligheid van het menselijk oog voor fotopisch zien te volgen zoals is gegeven door de CIE spectrale 
lichtefficiëntie V(λ) (CIE relatieve fotopische helderheid curve). Naast een verbeterde gebruiksvriendelijkheid biedt de 
LS-150/160 een betere correlatie met deze V(λ) en een sterk verbeterd meetbereik tot 999.900 cd/m2 (LS-150) en 
9.999.000 cd/m2 (LS-160).
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Organisaties die meerdere instrumenten in gebruik hebben kunnen de nauwkeurigheid nog verder vergroten en de 
inter-instrumentele overeenkomst van een groep LS meters verbeteren door op een specifieke lichtbron via een van 
de 10 gebruikers-kalibratie kanalen te kalibreren.

Met de 1° acceptatiehoek van de LS-150 kunnen gebieden tot een diameter van14.4 mm worden gemeten (op een 
afstand van 1014 mm); met de optionele close-up lens kan deze naar beneden worden teruggebracht tot 1,3 mm 
(op een afstand van 205 mm). Met de 1/3° acceptatie hoek van de LS-160 kunnen gebieden met een diameter van 
slechts 0,4 mm (met de close-up lens 110 bevestigd) worden gemeten.

De LS-150 en LS-160 bieden operators een sterk verbeterd meetbereik van 0,001 cd/m2 tot 999.900 cd/m2 
(LS-150) en van 0,01 cd/m2 tot 9.999.000 cd/m2 (LS-160) en verstrekken nauwkeurige gegevens voor een nog 
breder scala aan toepassingen. Vrijwel alles wat verlicht of licht reflecteert kunnen met Konica Minolta‘s draagbare 
luminantie-meters worden gemeten. De mogelijke toepassingen variëren van onderzoek en ontwikkeling tot productie 
en kwaliteit controle. De integratietijd kan ook worden aangepast aan constante of fluctuerende lichtbronnen. 
Met behulp van de instelbare synchronisatietijd kunnen ook PWM (Puls Width Modulation) aangestuurde lichtbronnen 
nauwkeurig worden gemeten.

Buiten de meting van absolute waarden kan het instrument ook waarden ten opzichte van een referentie aangeven. 
Dit stelt de operator in staat om snel verschillen in helderheid over grote oppervlakken te identificeren en op te slaan.
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Over Konica Minolta Sensing Europe B.V.:

Konica Minolta Sensing Europe BV, onderdeel van Konica Minolta Inc. Japan, is een toonaangevende leverancier van meetoplossingen voor toepassingen 

op het gebied van Kleur & Vormgeving en lichtmetingen. Konica Minolta Sensing Europa bedient de industrie in meer dan 30 landen in de EMEA-regio 

met een netwerk van branches en gekwalificeerde distributeurs. Afgeleid van onze state-of-the-art optische en beeld verwerkende technologieën, 

helpen meet-oplossingen van Konica Minolta Sensing bij het verbeteren van de kwaliteitscontrole en ondersteuning van R&D in een breed scala van 

industrieën. Onze color management oplossingen zijn van essentieel belang om de kwaliteit in veel gebieden van de productie te controleren en te 

bewaken zoals voor auto‘s, coatings, kunststoffen, bouwmaterialen, food, chemie en farmacie. Op het gebied van Light & Display meettechnologie, 

geniet Konica Minolta Colour analyseapparatuur de naam van een industrie standaard. Konica Minolta Sensing zal blijven innoveren, met behulp van de 

nieuwste hoognauwkeurige sensing technologie en het leveren van oplossingen die voldoen aan de steeds veranderende behoeften in diverse gebieden. 

Contact: 

Konica Minolta Sensing Europe B.V.

Theo Duncker

Telefoon: +31 (0)30 248 1195

Theo.Duncker@seu.konicaminolta.eu 

Voor meer informatie over het bedrijf vindt u op www.konicaminolta.eu/measuring-instruments

Termen en productnamen kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.


