
 
 
 
 
 

Radiometr OmniCure R2000 
 

 

Technologia gwarantująca 

powtarzalność procesu UV 
 

Dokładne pomiary radiometryczne są kluczowe dla utrzymania kalibracji i powtarzalności 

procesu utwardzania UV gwarantującego wysoką jakość produkcji. Radiometr OmniCure 

R2000 jest najbardziej zaawansowanym i najdokładniejszym narzędziem służącym do 

pomiaru irradiancji i mocy systemu miejscowego utwardzania UV. 

Przenośny radiometr OmniCure R2000 można wykorzystywać w 

połączeniu z systemem S2000, budując w pełni wyposażone 

stanowisko o wyjątkowych parametrach kontroli i 

powtarzalności. 
 

 

Możliwość utrzymania kontroli procesu i skrócenia czasu 

ustawień dzięki kalibracji wielu systemów wg. preferowanej 

nastawy irradiancji 

 
Dokładne pomiary szerokopasmowe dzięki wykorzystaniu 

indywidualnie opracowanych układów czujników 

 
Praktyczna eliminacja polegania na profilu wiązki i znaczna 

poprawa dokładności pomiarów dzięki zastosowaniu 

indywidualnego interfejsu optycznego 

 
Możliwość zapisu danych i komunikacji z 

oprogramowaniem PC 

 
Narzędzie gotowe do użycia wraz z akcesoriami 

dodatkowymi (np. czujnik pierścieniowy, czujnik miejscowy) 
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Maksymalna elastyczność i kontrola procesu 

Radiometr OmniCure R2000 

Więcej opcji 
 

 
 

 
Czujnik zbliżeniowy 

Czujnik zbliżeniowy umożliwia 

wykonanie dokładnego pomiaru 

specyficznych wartości mocy 

lub irradiancji. Pomiar 

wykonuje się poprzez 

umieszczenie końcówki 

emitującej światło bezpośrednio 

nad czujnikiem zbliżeniowym 

podłączonym do radiometru 

OmniCure R2000. 

Czujnik 
mocy lampy 
Przystawka wyjściowa lampy to 

sztywna przystawka łącząca 

przyrząd utwardzający ze 

źródłem światła, umożliwiając 

pomiar mocy lampy. Ten 

przyrząd optyczny spełnia 

bardzo ważną funkcję w 

utrzymaniu systemu, ponieważ 

dzięki niemu można określić, 

czy światłowód wymaga 

wymiany ze względu na zużycie. 

Czujnik 
pierścieniowy 
Czujnik pierścieniowy 

wykorzystywany w połączeniu z 

radiometrem OmniCure R2000 

wykonuje pomiary mocy 

końcówki pierścieniowej 

bezpośrednio w miejscu 

utwardzania, zapewniając 

powtarzalność procesu. 

Czujnik 
miejscowy 
Czujnik miejscowy 

wykorzystywany w połączeniu z 

radiometrem OmniCure R2000 

wykonuje pomiary mocy 

wyjściowej światłowodu lub 

przyrządu optycznego 

bezpośrednio w miejscu 

utwardzania. Dostarcza on 

dokładne dane służące do 

obliczania energii, pozwalając 

użytkownikowi precyzyjnie 

kontrolować proces. 

 

OPIS 

Zakres długości fal 250 nm - 1µm (przy odpowiedniej kalibracji) 

Maksymalny zakres Moc: 1 mW-12 W Irradiancja: 5 mW/cm2-60 W/cm2  (ze światłowodem 5 mm) 

Rozdzielczość Moc: 1 mW Irradiancja: 5 mW/cm2  (ze światłowodem 5 mm) 

Dokładność typowo ±5%; maksymalnie ±10% 

Auto-ranging Moc: 1-990 mW; 1,0-12,00 W Irradiancja: 5-990 mW/cm2; 1,0-60 W/cm2
 

Bateria 3,6V Li 

Wytrzymałość baterii typowo 2 lata (stosowanie okresowe) 

Funkcje Pomiar irradiancji, pomiar mocy, automatyczne wykrywanie końcówki 

światłowodowej, tryb relatywny, kalibracja OmniCure, zapis punktów danych, 

wyjście zewnętrzne, przycisk ON, automatyczne wyłączenie, przypomnienie o 

kalibracji 

Certyfikacja oznaczenie CE; zgodność z normami IEC, normami kanadyjskimi i 
amerykańskimi, zgodność RohS 

 

SPECYFIKACJA OGÓLNA 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 7 1/2” x 4 3/8” x 2” (19,0 cm x 11,1 cm x 5,0 cm) 

Masa 1 lb (450 g) 

Gwarancja 1 rok 

 
1Zaleca się wykonywanie kalibracji radiometru OmniCure R2000 co 12 miesięcy. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Excelitas Technologies. 

 

Więcej informacji o technologii utwardzania UV OmniCure można znaleźć pod adresem 
www.excelitas.com/omnicure. 

 

 
 

www.excelitas.com 
omnicure@excelitas.com 

2260 Argentia Road 
Mississauga, Ontario 
L5N 6H7 CANADA 

Tel.: +1 905 821-2600 
Infolinia (USA oraz Kanada): +1 800 668-8752 
Fax: +1 905 821-2055 
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