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EIT PowerMAP II to radiometr profilujący zapewniający dostarczający natężenie napromienienia (W/cm2), gęstość 
energii (J/cm2), profil natężenia promienienia (wat/cm2 w funkcji czasu) i profil temperatury (°C w funkcji czasu). Ten 
kompaktowy, jednoczęściowy instrument jest o 60% mniejszy niż oryginalny EIT PowerMAP i mierzy promieniowanie 
UV w czterech regionach widmowych EIT (UVA, UVB, UVC, UVV). Produkt ma większą pamięć wewnętrzną, co 
umożliwia gromadzenie większej ilości danych i szybki transfer danych za pośrednictwem interfejsu USB do nowego 
programu do analizy danych UV PowerView Software III. 

Potężny program UV PowerView Software III firmy EIT zapewnia szczegółową analizę wizualną i numeryczną Twoich 
danych. W tym typowym wykresie czas jest pokazywany na osi X, natężenie napromienienia UV na lewej osi Y, a tempera-
tura na prawej osi Y. Obraz pokazuje różnicę w wydajności dla światła skupionego (w kolorze niebieskim i 
pomarańczowym) i światła nieostrego (w kolorze czerwonym i zielonym) z profilami temperatury w kolorze jasnopur-
purowym. 
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Funkcje PowerMAP II 

• Rozmiar: PowerMAP II jest o około 60% mniejszy niż oryginalny Power-
MAP firmy EIT. Jego mały kompaktowy rozmiar 5,5 cala x 2,1 cala x 
0,55 cala (13,8 cm x 5,3 cm x 1,27 cm) pozwala mierzyć promieniowanie 
UV w obszarach takich jak linie formowania lub bębny chłodzące, które 
wcześniej nie były dostępne.  

• Responsywność instrumentu: PowerMAP II jest obecnie dostępny z 
EIT UVA, UVB, UVC i UVV w dynamicznym zakresie 10 W/cm2 

• Częstotliwość próbkowania: Przyrząd jest regulowany w zakresie 128-

2048 (Hz) próbek na sekundę  
• Pomiar temperatury: Urządzenie obsługuje termoparę typu J, która jest 

dołączona do systemu przy częstotliwości próbkowania 32 Hz. 
• Pojemność pamięci: Pamięć PowerMAP II obsługuje 65 minut czasu 

zbierania danych. 
• Bateria: Typowa żywotność baterii to 100 minut. Baterię można ładować 

za pomocą dostarczonej inteligentnej ładowarki. Dzięki inteligentnej 
ładowarce bateria ładuje się w trybie szybkim (+/- 90 minut). Czas łado-
wania przez komputerowy port USB zależy od portu USB.  

• Tryb wstrzymania: Umożliwia użytkownikowi "wstrzymanie" PowerMAP 
II w celu zebrania informacji na temat maksymalnie ośmiu różnych sys-
temów UV przed przesłaniem danych do komputera. W trybie 
wstrzymania zebrane dane będą automatycznie dzielone na pojedyncze 
pliki. Przykład struktury pliku pokazano poniżej 

RADIOMETR PROFILUJĄCY UV POWERMAP® II 

Radiometry profilujące, takie jak UV PowerMAP II, zapewniają szeroki "obraz" źródła (źródeł) UV oraz sposób dostarczania UV na 
utwardzaną powierzchnię. Natężenie napromienienia (W/cm2), gęstość energii (J/cm2), profil natężenia napromienienia (waty/cm2 
w funkcji czasu) i profil temperatury (°C w funkcji czasu) są dostępne, gdy dane zostaną przesłane do komputer. Radiometry pro-
filujące szybko i łatwo identyfikują: 

• Liczbę lamp i typ żarówki w każdej pozycji 

• Ostrość lampy/zmiany ostrości  

• Zmiany szybkości procesu i/lub czasu ekspozycji 

• Równomierność promieniowania UV na całej długości żarówki 

• Wydajność poszczególnych lamp w systemach z wieloma lampami 

• Potrzeby konserwacyjne, zanim wpłyną na jakość produktu 

• System zmienia się w czasie z porównaniem zapisanych plików 

Powyżej: Od góry do dołu 

• Porównanie wielkości nowego Power-
MAP II ze starszym PowerMAP  

• PowerMAP II z termoparą 

• Strona optyczna PowerMAP II  

Powyżej z lewej: Format plików zebranych w trybie wstrzymania 
Po prawej: Koniec operowania/transferu danych w PowerMAP II. Ró-
żne tryby (Zatrzymaj, Uruchom, Pauza) są oznaczone kolorem diody 
LED. 
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Wykres według pliku: Wyświetla dwa pliki z czterema pasmami UV i 

Z lewej: 
Tabela według pliku z danymi 
wyświetlanymi przez jednostki. Dane 
mogą być również wyświetlane za po-
mocą pasm UV. 
  
Na dole po lewej: 
Ekran informacji o próbce z czasem 
przesłania danych i informacjami o 
próbce. Również w tym obszarze pro-
gramu można dodać notatki użytkowni-
ka.  
  
Poniżej: 
Podsumowanie/sekcja kursora opro-
gramowania pozwala na analizę pliku. 

Funkcje instrumentu/oprogramowania 

• Pobieranie przez USB  

• Format pliku LabView (*.tdms)  

• Wiele opcji prawego przycisku yszy 

Oprogramowanie UV PowerView Software III firmy EIT to zaktualizowany program przeznaczony do pracy z urządzeniami Power-
MAP II i wszystkimi instrumentami EIT PROFILER, w tym z profilerem Power Puck® II, profilerem UviCure Plus® II i profilerem 
UV LEDCure™. PowerView III to program oparty na National Instruments LabVIEW przeznaczony do pracy w systemie Windows 
7-10. Zebrane dane są przechowywane w formacie pliku *.tdms bazującym na LabVIEW. 

• Pliki można łatwo udostępniać i eksportować do programu Excel 

• Z łatwością przechwytuj i udostępniaj zrzuty ekranu, dodawaj 
notatki procesu do plików w sekcji notatek ulepszonych  



Specyfikacje produktu EIT® PowerMAP® II / UV PowerView Software® III 
 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia 

EIT LLC., 309 Kelly’s Ford Plaza SE Leesburg VA 20175 USA  
Tel.: 703-478-0700 ● E-mail: uv@eit.com ● Strona internetowa: www.eit.com 

Zaprojektowany i wyprodukowany w USA 

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 dyrek-
tywami: 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 

P/N IM-0102 Wer. A PowerMAP II Broszura 04/18 

Fizyczne   

Wymiary jednostki 5,5" x 2,1" x 0,55" (dł. x szer. x wys.) 13,8 x 5,3 x 1,27 (cm) 

Materiały Aluminium i stal nierdzewna 

Waga instrumentu 7,3 uncji (207 gramów) 
Pokrowiec, zestaw do 
wysyłki 

Dostarczane z walizką, wyciętym wnętrzem pianki poliuretanowej, odporną na ścieranie nylonową osłoną 
zewnętrzną, kablem USB i napędem USB z oprogramowaniem/instrukcją PowerView III. 

Limit czasu 2 minuty od trybu gotowości (czerwona migająca dioda LED) bez aktywności przycisku 

Bateria/żywotność baterii Ładowalna inteligentna ładowarka wyposażona w ładowanie urządzenia w trybie szybkim (+/- 90 minut). 
Szybkość ładowania w portach USB różni się w zależności od portu USB komputera. Żywotność baterii: 
zazwyczaj 100 minut. 

Optyka i temperatura   

Odpowiedź spektralna  Cztery pasma: 320-390nm (UVA), 280-320nm (UVB), 250-260nm (UVC), 395-445nm (UVV); patrz poniżej 

Zakres dynamiczny  10 W/cm2 wysoki zakres (standard)  

Odpowiedź przestrzenna W przybliżeniu cosinus "lambertowski" 

Termopara W zestawie z termoparą typu J, efektywna częstotliwość próbkowania 32 Hz 

Wydajność jednostki   

Pojemność pamięci 65 minut czasu zbierania danych 

Precyzja Zazwyczaj +/- 10%; +/- 5% plus ± 0,2% pełnej skali / zazwyczaj ± 5% lub więcej 

Powtarzalność Zazwyczaj ± 2-5%; w zależności od stabilności źródła i wyposażenia (przenośnika), sama jednostka więcej niż 
2,0%  

Korekta częstotliwości 
próbkowania 

Regulowane przez użytkownika w zakresie 128-2048 Hz (128-256-512-1024-2048) 

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

Oprogramowanie 
PowerView Software III 

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

Sugerowany zakres opera-
cyjny 

UVA, UVB, UVV - 100mW/cm² do 10W/cm²  
UVC - 10mW/cm² do 1W/cm² 

Typowa responsywność optyczna EIT  
• UVA (320-390nm) • UVB (280-320nm) 
• UVC (250-260nm) • UVV (395-445nm) 


