
U góry z lewej: LEDCure L385 przeszedł pod jedną diodą LED. Typ instrumentu wyświetlany na wyświetlaczu. U góry w 
środku: L395 przechodzi pod dwiema szeregami LED. U góry z prawej: Tryb odniesienia pokazujący porównanie z 
zapisanym plikiem referencyjnym. Waty są podobne, zmieniła się prędkość lub czas ekspozycji. 
  
Na dole z lewej: Ekran konfiguracji LEDCure. / Na dole z prawej: Etykieta instrumentu LEDCure wyświetlająca typ jed-
nostki, pasmo, zakres. 

Całkowita zmierzona responsywność optyczna 

EIT®   LEDC���™  

RADIOMETRY 

Radiometry LEDCure są również dostępne jako radiometry profilujące, w których profil natężenia napromienienia jest 
przesyłany do komputera w celu dalszej analizy i oceny za pomocą oprogramowania UV PowerView® III firmy EIT. 

www.eit.com        uv@eit.com 

L395 LEDCure™ 

Seria radiometrów LEDCure™ firmy EIT to nowa rodzina radiometrów 
przemysłowych zaprojektowanych specjalnie do dokładnego pomiaru ener-
gii generowanej przez przemysłowe systemy UV LED. 

Radiometry LEDCure mają opatentowaną "całkowitą zmierzoną respon-
sywność optyczną", która obejmuje wszystkie komponenty optyczne w 
ogólnej responsywności urządzenia; nie tylko filtr optyczny. Respon-
sywność instrumentu, która została zoptymalizowana dla diod UV LED, 
jest oznaczona za pomocą pasma "L" (LED), a następnie środkowej 
długości fali LED.  
 

Całkowita zmierzona responsywność optyczna w LEDCure zapewnia: 
• Bardzo dokładne odczyty między działaniami 
• Bardzo powtarzalne dopasowywanie między jednostkami 
• Wartości bezwzględne przy ocenie różnych źródeł 

LEDCure jest intuicyjny i łatwy w użyciu. Urządzenie działa i wyświetla informacje w taki sam sposób, jak radiometry 
EIT używane do źródeł szerokopasmowych. Natężenie napromienienia LED (W/cm2), gęstość energii (J/cm2) i profil 
natężenia napromienienia (waty/cm2 w funkcji czasu) są dostępne na wyświetlaczu przyrządu. 
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Diody UV sprzedawane do zastosowań przemysłowych do utwar-
dzania, zazwyczaj określają długość środkowej fali (ang. Center 
Wavelength, CWL) na poziomie ± 5 nm. Dlatego CWL dla źródła 
395 nm będzie mieścić się w przedziale 390-400 nm. Rzeczywisty 
rozkład energii UV na wszystkich poziomach mocy zależy od tego, 
w jaki sposób diody są wybierane lub "kategoryzowane". W oparciu 
o rozkład energii czułość instrumentu w przypadku diody LED o 
długości 395 nm musiałby wynosić 370-422 nm z płaską od-
powiedzią w górnej części pasma. EIT opracował komercyjne in-
strumenty dla kilku poniższych pasm L. Skontaktuj się z EIT, aby 
zobaczyć status i dostępność określonych ukazanych pasm L. 

Tabela: Odpowiedzi na pasmo L firmy EIT  
  
U góry po prawej: Teoretyczny instrument responsywności 
potrzebny do pokrycia zmian w CWL źródła 395 nm  
Na dole po lewej: Rzeczywista całkowita zmierzona respon-
sywność optyczna pasma L395 z uwzględnieniem 
WSZYSTKICH komponentów optycznych 

Od-
ległość 
robocza 

(mm) 

Podstawowy 
standard: 
integracja 
sfery (W/

cm2)  

 

LEDCure 
L395 

(W/cm2) 

Różnica 

5 9.01 9.23 2.4% 

10 7.74 7.74 0.0% 

15 6.66 6.63 -0.5% 

20 5.74 5.83 1.6% 

25 5.04 5.08 0.8% 

RESPONSYWNOŚĆ INSTRUMENTÓW LEDCURE 

CAŁKOWITA ZMIERZONA RESPONSYWNOŚĆ OPTYCZNA / WYDAJNOŚĆ LED 

Pasmo L CWL (nm) Zakres (nm)  

L365 365 340-392 

L385 385 360-412 

L395 395 370-422 

L405 405 380-432 

Radiometry UV wykorzystują wiele komponentów optycznych. Tradycyjne podejście przemysłowe polegało 
na wykorzystaniu jedynie odpowiedzi filtra optycznego do opisania całej reakcji urządzenia. Całkowita zmier-
zona responsywność optyczna firmy EIT jest nowym, opatentowanym podejściem, w którym WSZYSTKIE 
komponenty optyczne w ścieżce optycznej instrumentu biorą udział w responsywności urządzenia; nie tylko 
filtr. Korzyści z tej odpowiedzi to: 

• Bardzo dokładne odczyty między działaniami 
• Bardzo powtarzalne dopasowywanie między jednostkami 
• Wartości bezwzględne przy ocenie różnych źródeł 

Test powtarzalności na 20 przebiegach ukazujący dos-
konałe dopasowanie jednostki do jednostki. Ogólna zmien-
ność mniejsza niż 1% ukazująca zmiany w źródle LED. 
Zmiana jednostki wobec jednostki jest mniejsza niż 0,2%. 
Testy przeprowadzone w EIT. 

Testowanie LEDCure L395 na podstawowym 
standardzie w różnych odległościach. Testowanie 
przeprowadzone przez Excelitas-Lumen Dynamics 
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INSTRUMENTY PROFILERA LEDCURE / OPROGRAMOWANIE UV POWERVIEW® SOFTWARE III 

LEDCure jest łatwy w użyciu w laboratorium lub w produkcji dzięki natężeniu napromienienia (W/
cm2), gęstością energii (J/cm2) i informacjom o profilu natężenia napromienienia dostępnymi na 
wyświetlaczu. Wersje LEDCure z włączoną funkcją profilera zapewniają taką samą informację o 
wyświetlaczu, jak standardowa jednostka, a dodatkową zaletą jest możliwość przesłania danych 
do komputera w celu analizy za pomocą oprogramowania UV PowerView Software® III firmy EIT. 
Jednostki profilera umożliwiają porównywanie i identyfikację: 
 

• Różnych źródeł, warunków utwardzania, liczby diod LED i odczytów w czasie 

• Wpływu zmiany wysokości i/lub mocy diody LED  
• Zmiany szybkości procesu i/lub czasu ekspozycji 
• Wydajności poszczególnych diod LED w systemach multi-LED 

• Potrzeb konserwacyjne, zanim wpłyną na jakość produktu 

• System zmienia się w czasie z porównaniem zapisanych plików 

• Kursory pozwalają na wyrównanie plików jeden na drugim, jak pokazano poniżej  
• Notatki mogą być dodawane do każdego pliku w celu uzyskania stałego zapisu warunków ut-

wardzania.  
• Pliki PowerView III są w formacie *.tdms i można je zaimportować do Excela 

U góry: Wyświetlanie informacji  
Powyżej: Wyświetlanie 
identyfikujące typ jednostki 

Powyżej: Tabela danych w PowerView III 

Z lewej u góry: Wyświetlacz wykresu z diodami LED na różnych pozi-
omach mocy  

Z lewej po środku: Wyświetlacz wykresu z diodą LED o różnych 
prędkościach linii 

Z lewej na dole: Wyświetlacz wykresu z diodą LED na różnych pozi-
omach wysokości  

Oś X = czas; Oś Y = Poziom natężenia napromienienia UV (W/cm2) na 
każdym wykresie 

Power Levels 
Changes  

Zmiany poziomów 
wysokości 

Zmiana 
prędkości linii 

Powyżej: Informacje o pliku z in-
formacjami o jednostce i możli-
wość dodawania notatek  

Po lewej: pliki PowerView III w 
formacie *.tdms można zaimpor-
tować do programu Excel 



Dane techniczne LEDCure™ (dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia) 

Odpowiedź spektralna 
L395 

370-422 nm (FWHM, 50 nm, tolerancja ± 2 nm); poza pasmem, blokowanie 4 OD  

Zakres dynamiczny 40 W/cm2
 

Zakres pracy 400 mW/cm2 do 40 W/cm2 / Uwaga: Zakres roboczy zapewnia najlepszą wydajność.  
Urządzenie "włączy się" i wyświetli dane przy znacznie niższych wartościach natężenia napromie-
nienia  

Odpowiedź przestrzenna W przybliżeniu cosinus 

Precyzja ±10% odczytu plus ±0,2% pełnej skali 
Typowo ± 5% lub więcej  

Tryby gładkie  Smooth ON: efektywna częstotliwość próbkowania 25 próbek/sekundę 

Smooth OFF: Efektywna częstotliwość próbkowania 2048 próbek/sekundę 

Smooth PROFILER: Efektywna częstotliwość próbkowania 128 próbek/sekundę 

Częstotliwość próbkowan-
ia dla  profilowania 

W profilowaniu profiler LEDCure wykorzystuje stałą częstotliwość próbkowania 128 próbek/
sekundę. Aby uzyskać najlepsze dopasowanie pomiędzy wyświetlaczem instrumentu a wartościami 
programu PowerView Software® III, należy użyć trybu Smooth PROFILER 

Pojemność pamięci pro-
filowania 

Pojemność pamięci LEDCure w trybie Profiler wystarcza do zbierania danych przez > 100 minut  

PowerView  
Software® III 

Programowanie oparte na LabVIEW National Instruments zaprojektowane dla Windows 7-10. Ze-
brane dane są przechowywane w plikach LabVIEW, w formacie *.tdms.  

Wyświetlacz Łatwy do odczytu, żółty tekst na czarnym tle, regulacja jasności wyświetlacza  

Temperatura robocza Temperatura wewnętrzna 0-75°C; wytrzymuje wysokie temperatury zewnętrzne przez krótki czas 
(alarm dźwiękowy wskazuje, kiedy temperatura przekroczyła górny limit) 

Limit czasu 2 minuty trybu DISPLAY (WYŚWIETLACZ) (brak aktywności klawiszy) 

Bateria/żywotność baterii 2 wymienialne przez użytkownika baterie alkaliczne AAA, około 20 godzin z włączonym 
wyświetlaczem 

Wymiary i materiały instru-
mentu 

4,60 x 0,50 cala; 117 mm x 12,7 mm (Gł. X Wys.), aluminium i stal nierdzewna  

Waga instrumentu 10,1 uncji (289 gramów) 

Pokrowiec  W komplecie walizka, wnętrze z pianki poliuretanowej, zewnętrzna powłoka z odpornego na 
ścieranie nylonu. Rozmiar: 10,75 x 3,5 x 7,75 cali; 274 x 89 x 197 mm (szer. X wys. X gł.), waga: 9 
uncji (260 gramów) 

Powtarzalność  Typowo ± 1-3%; zależny od stabilności źródła i wyposażenia (przenośnika), jednostka sama więcej 
niż 1%  

Odpowiedź spektralna 
L365 

340-392 nm (FWHM, 50 nm, tolerancja ± 2 nm); poza pasmem, blokowanie 4 OD  

Odpowiedź spektralna 
L385 

360-412 nm (FWHM, 50 nm, tolerancja ± 2 nm); poza pasmem, blokowanie 4 OD  

Odpowiedź spektralna 
L405  

380-432 nm (FWHM, 50 nm, tolerancja ± 2 nm); poza pasmem, blokowanie 4 OD  
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Zaprojektowany i wyprodukowany w USA, zgłoszenie patentowe  

To urządzenie jest zgodne z następującymi normami i dlatego nosi oznaczenie CE: IEC 61326-1:2005, EN55011: 1998, EN61000-

4-2: 1995, A1: 1998, A2: 2001; EN 61000-4-3: 2002, A1: 2002, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami: 98/34/EWG z poprawkami, 
89/336/EWG z poprawkami. 

Aby uzyskać więcej 
informacji, skontaktuj 

się z EIT lub: 

 AMB Technic 

 

  ul. Zakładowa 15 

 62-600 Koło 

 tel. +48 63 2616 267  
 

 www.amb.pl 
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