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SENZOR UV DIGITAL ”UV-SUPRAFAȚĂ-D”  Senzor UV Digital Suprafață-Suport Standard 180◦ FOV

UV-Surface-D 

Ce este un Senzor Digital?

Senzorii digitali sglux convertesc fotocurentul generat de o 
fotodidă UV (creată din carbura de siliciu -SiC), într-o informație 
numerică. Senzorii digitali utilizează protocolul de magistrală 
CAN, utilizați în industria automobilelor. Beneficiul unui senzor 
digital comparativ cu un senzor analogic este sistemul de 
operare dinamic, format din 5 ordine de mărime (3 ordine de 
mărime, dacă se utilizează un senzor analogic). Alte beneficii 
sunt reprezintate de lungimea cablului aproape nelimitat și 
protecția perfectă împotriva influențelor electromagnetice.

Să utilizez un senzor analog sau un senzor digital?
Astăzi, cei mai mulți senzori optici industriali se bazează pe tehnologia de conversie a semnalului 
analog, unde senzorul primește curent atunci când este conectat la consolă. Avantajul principal al 
sondei digitale este măsurarea unei gamei largi și dinamice, care permite măsurarea radiației slabe și 
radiației puternice, fărăa schimba sonda. Un exemplu este măsurarea factorului de transmisie UV din 
apele reziduale, unde transmisia schimbă o gamă largă în funcție de apa poluată. Un laborator 
științific ar trebui să utilizeze întotdeauna sonda digitală în locul sondei analogice datorită versatilității 
ridicate.

Cum se utilizează senzorii digitali sglux?
Senzorii digitali sunt conectați la radiometrul sglux UV TOUCH sau la magistrala CAN  a clientului 
controlor. În mod alternativ, DIGIBOX sglux (CAN-to-USB convertor) este disponibil până la 
conectarea a 8 senzori digitali. Această cutie poate fi conectată direct la portul USB al computerului.

Descrierea SENZOR UV DIGITAL ”UV-SUPRAFAȚĂ-D”

Senzorul Digital UV-Suprafață-D este un cosinus conectat și utilizat în domeniile industriale și 
științifice, pentru măsurarea radiației UV care ajunge pe o suprafață: orizontală, verticală sau oricare 
alt tip de orientare.

Facilități de configurare
Pagina 3 din foaia de date ghidează printr-o procedură de configurare individuală, care permite 
selectarea răspunsului spectral (PASUL 1) și a intervalului de sensibilitate (PASUL 2) pentru 
comandă.
Schiţe Câmp de vizualizare
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Specificații
Specificații Fixe Specificații configurabile
Parametru                      Valoare Parametru                   Valoare

Dimensiuni                       

Semnal Ieșire

Vă rugăm să vă raportați la desenul tehnic

Semnal transmis CAN, 125kbit/s

Pin 1, 7-CAN scăzut, Pin 3, 8= CAN ridicat

Pin 2, 4, 5=GND 

Sensibilitate absolută                          100nW/cm2 … 1mW/cm2 

sau 

5µW/cm2 … 50mW/cm2 

sau 

1mW/cm2 … 10W/cm2 

Protocol VSCP în conformitate cu următoarele specificații: 

http://sourceforge.net/projects/m2m/files/VSCP%20Specification/ 

Sensibilitate spectrală UV de bandă largă, UV-A 
UV-B, UV-C, UV-Index
UV+Albastru, Albastru

Conexiune                     2m cablu cu conector tată de 8-Pin 

(conector sau altceva)

Coeficient Temp. <0,1%/K 

Temp. de lucru -20…+80°C

<80% fără condensare 
(submersibile în apă la cerere)

Vă rugăm să citiți ghidul de configurare de la pagina 3 

din prezenta fișă tehnică

Accesorii
UVTOUCH Radiometru

• 100% Touch-screen controlat
• Dozimetrie și Datalogging
• Transmiterea semnalului digital de la senzor magistrala CAN)
• Conform cu GLP și standardul LIMS
• Manipulare intuitivă

CAN-to-USB carcasă conectoare „DIGIBOX”

DIGIBOX se conectează până la 8 senzori digitali UV sglux 
și evaluează semnalul lor pe un PC. 
Freeware „DigiLog” are o funcție de exploatare a valorilor și 
trendurilor actuali. Acest software poate fi utilizat pentru 
calibrarea senzorului.

Pachetul Digital Senzor&Digibox este o soluție de 
conectare&derulare pentru măsurători UV de laborator, de 
înaltă performanță. 

 

Calibrarea 
Suntem încântați să emitem o ofertă individuală pentru NIST și PTB de calibrare trasabilă.
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Ghid de Configurare

PASUL 1 - Configurare Sensibilitate Spectrală

Vă rugăm selectați o curbă de sensibilitate spectrală.

PASUL 2 - Sensibilitate
Noi configurăm senzorul digital UV pentru intensități care provin din 10 ordine de mărime de la 100nW/cm2 la 10 W/cm2
Vă rugăm să selectați din gamele noastre standard enumerate mai jos. Alte intervale sunt disponibile la cerere.

sglux dimensiuni standard 

100nW/cm2 … 1mW/cm2 5µW/cm2 … 50mW/cm2  1mW/cm2 … 10W/cm2 

Prezentare generală a sondei de Proiectare mecanică
Alte modele de Proiectare mecanică disponibile, pe lângă cea prezentată deja.

Tipul               Descrierea

UV-Suprafață-D                  Senzor UV Digital Suprafață-Suport Standard 180◦ FOV

UV-Aer-D Senzor UV Digital Axis orientat în cameră

UV-Cosinus-D Senzor UV Digital Impermeabil pentru utilizare în exterior 

UV-Apă-D Senzor UV Digital 10 bari rezistent la apa sub presiune 

UV-DVGW-D Senzor UV Digital pentru certificare DVGW a purificatoarelor de apă
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