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Dinâmicos

NÓS ESTAMOS
À FRENTE.

A Easylux detém a mais avançada tecnologia optoeletrônica 

para medição precisa da retrorrefletância dos mais diversos 

materiais. Nosso sistema óptico inovador é o resultado de 

10 anos de trabalho árduo de uma equipe de engenheiros irre-

signáveis. Para nós era evidente que os equipamentos grandes 

e pesados eram inseguros e inadequados para o  

controle de visibilidade da sinalização viária.  

A família patenteada MiniReflecto representa uma guinada no 

curso atual dos retrorrefletômetros. Estamos estabelecendo 

um novo marco. Mude seus conceitos e deixe os dinossauros 

dos retrorrefletômetros no passado.

& Software
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INOVAÇÃO.

Retrorrefletômetro é um equipamento optoeletrônico que 

traduz a percepção visual humana em números. 

MINI é uma família de retrorrefletômetros inovadores 

lançados em 2014 para a medição no campo ou em laboratório 

das propriedades retrorrefletivas de marcações de superfície, 

placas de sinalização, tachas refletivas, roupas de segurança e 

outros materiais.

A exclusiva tecnologia de supressão da luz externa permite o livre 

acesso à área de medição, mesmo sob luz solar intensa.  

Nas páginas seguintes, apresentaremos nossa nova tecnologia 

e outras inovações, tais como o retrorrefletômetro vertical de 

quádruplo ângulo e o retrorrefletômetro de duplo ângulo para 

tachas refletivas. 

MUDE
SEUS

CONCEITOS 

É hora de deixar os grandes 

e pesados dinossauros dos 

retrorrefletômetros no 

passado.

RETRORREFLETÔMETRO

MiniReflecto Overview
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Criar um design inteiramente  
novo significa inventar uma 
tecnologia inteiramente nova.

Arranjo B - O comprimento da área 

iluminada está completamente 

incluído na área detectada.
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MiniReflecto

Os instrumentos portáteis MiniReflecto estão disponíveis em 3 

configurações:

 z Horizontal, para avaliação das marcações de superfície; 

 z Vertical, para avaliação das placas de sinalização;

 z Road Studs, para avaliação dos marcadores em relevo.

família de retrorrefletômetros

FORTES
 E 

MODERNOS
Construídos com plásticos de engenharia 

modernos, fortes e flexíveis, alumínio, e 

estrutura de aço inoxidável, os novos MINI 

são retrorrefletômetros  leves e robustos.

MiniReflecto Overview

PILHAS AA
 

Cartão SD

O MINI funciona com pilhas 

universais tamanho AA,  

recarregáveis. 

O sistema óptico de LED confere ao 

instrumento eficiência energética e o 

torna praticamente livre de manutenção.

Todos os resultados de medição são  

armazenados como arquivos de texto  

em cartão SD removível.
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BAGAGEM
DE MÃO
EM AVIÃO 

Toda a família MiniReflecto é de 

tamanho compatível com bagagem 

de mão em avião.

Agora, você pode levar a maleta

com você no compartimento de

passageiros.

Cérebro acima de músculos.  

Você não precisa mais prejudicar a sua coluna 

por usar um retrorrefletômetro.
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WORLD 
PRESENCE BANCO 

DE
 DADOS

As medições são organizadas em 

arquivos de dados onde registram-se 

importantes parâmetros, tais como:

• Nome da via;

• Marco quilométrico;

• Nome do operador;

• Sentido (norte, sul, leste, oeste);

• Material (pintura, termo, prismático, ...);

• Cor;

• Local (borda esquerda, linha central, etc..);

• Anotações (molhada, seccionada, ...)

MiniReflecto Overview
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INTERFACE 
ANDROID

Acione medições.

Compartilhe dados.

Tire fotos.
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HORIZONTAL

O MINI Horizontal mede a retrorrefletância RL 

noturna e a visibilidade diurna Qd das  

marcações viárias nas condições molhada (RL wet)  

e sob umidade contínua (RL rain). 

 

O sistema óptico patenteado do MINIReflecto, 

combinado com a resposta do sensor corrigido 

CIE V (λ), permite medições precisas em todos os 

tipos e cores de material plano ou em relevo de 

até 15 mm.

Retrorrefletômetro 

EN1436 RL   Qd

ASTM E1710                          RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL wet

ASTM E2176 RL rain

ERGONOMIA
NO CONTROLE

DE MARCAÇÕES 

VIÁRIAS

  Medições à prova de luz solar

Dimensões e peso PEQUENOS
E

RÁPIDOS

Comprimento 255 mm (sem Qd)

Largura 155 mm

Altura 170 mm

Peso 2,1 kg (com pilhas)

Estojo 470 x 380 x 240 mm

Características elétricas

Pilhas Padrão AA 1.2 V (6 unidades) 

Carregador 100-240 V full-range automático

Memória Cartão SD (mínimo 4 GB)

Tela Transfletiva colorida,  touchscreen

Interfaces USB, serial, e Bluetooth (opcional)

Operação -10°C a 50°C

Fonte de luz Luz LED (livre de manutenção)

Nossa nova tecnologia é quase 

5 vezes menor e mais leve 

do que a tecnologia clássica 

antiga.

Medições podem ser feitas em  

 0.7 s para RL ou em 1 s para RL + Qd.
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MINI Horizontal
Características TRABALHE

LEVE
• Geometria de 30 metros (15 metros -- 86,5°/1,5° -- disponível).

• Pilhas universais tamanho AA, recarregáveis.

• Medição de feixe externo para RL e Qd.

• Livre acesso à área de medição, permite ver a área que está sendo medida.

• Interface Bluetooth para smartphones Android (opcional).

• Temperatura, umidade e inclinação (% Tilt X e % Tilt Y).

• GPS WAAS (opcional).

• Cartão SD (mínimo de 4 GB) removível pelo usuário.

• Tela LCD transfletiva (legível sob luz solar) colorida e touchscreen.

• Tecnologia LED - quase sem manutenção.

• Estojo de transporte compatível com bagagem de mão em avião.

• Haste extensível e controle remoto IrDA.

• Medições rápidas: 0.7 s para RL, 0.3 s para Qd,  1 s para RL + Qd, 
 imediatamente pronto para a próxima medição.

• Mede marcações planas e em relevo de até 15 mm.

• Registra data, hora, temperatura, umidade, inclinação, GPS, tilt % etc.

• Liberdade de anotação (via, Km, tipo e cor do material, etc.).

• Software EasyData grátis para análise de dados e relatórios (pág. 70).

• Calibração por padrão cerâmico - rastreável ao NIST / METAS.

Padrão de referência rastreável 

Os instrumentos Easylux são calibrados em laboratório da 

fábrica contra padrões rastreáveis ao laboratório NIST 

(National Institute of Standards and Technology, USA)  ou METAS 

(Federal Institute of Metrology, Suíça)

Ângulo de iluminação 1,24° (88,76°)

Ângulo de observação 2,29° (1,05°)

Geometria Simulação de distância de 30 metros (15 metros disponível)
Arranjo B - O comprimento da área iluminada está completamente 
incluído dentro da área detectada.

Abertura de observação ±0,15° 

Área de medição 58 x 350 mm

Sensor de medição CIE V (λ) adaptado

Faixa de medição RL: 0 - 4000 mcd . m-2. lx-1  Qd: 0 - 400 mcd . m-2. lx-1

Tempo de medição 0.7 segundo para RL ou 1 segundo para RL + Qd

Marcadores em relevo Até 15 mm

ASTM E2832 

Tecnologia compatível com RL2 rain.

Livre acesso à área de medição no mo-

mento da leitura.

MiniReflecto Horizontal
Informações técnicas 

Geometria de 30 metros:

88,76° / 1,05° (ASTM E1710) 

1,24° / 2,29° (EN1436)

Garantia de 2 anos

www.easylux.com.br18



LUZ
DIFUSA

Qd
A fonte de luz para Qd, dobrável e removível, é patenteada e 

torna o trabalho do usuário simples e prático. A fonte de luz 

para Qd pode ser removida quando medições de visibilidade 

diurna não forem necessárias.

Visibilidade diurna (opcional)

Opcionais
MINI Horizontal

Acessórios
Bluetooth 

GPS  WAAS                         

Kit ergonômico  

Cor CIE                      ASTM 2367 

www.easylux.com.br n vendas@easylux.com.br n phone: 55 11 3438 3448www.easylux.com.br 2120



Aprovado
Certificado de teste No. 0913-2014-04 

Nossa tecnologia inovadora foi aprovada por um laboratório 

independente na Alemanha.

15 mm
sem ajustes.
Marcações em relevo

CONVENIENTE 
e 

MENOR
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Aprovado
O MINI retrorrefletômetro foi testado e certificado pelo The All-Russian 
Institute for Optical and Physical Measurements Federal State Unitary 
Enterprise ~ VNIIOFI.
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Condições de chuva.
Tecnologia compatível com 
umidade contínua RL-2
Acesso livre sobre a área de medição

ASTM E2832

EN 1436

ABNT 14723 

O  MINI retrorrefletômetro possui feixe de luz 
externo, ou seja, a luz brilha para fora do  
equipamento em direção à rodovia. 

Os instrumentos com feixe de luz externo são essenciais para a 
medição da retrorrefletância na condição de  umidade contínua 
ASTM E2832.  
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O opcional Laser verde de 
alta visibilidade ajuda  
encontrar a área de medição, 
pois fornece uma referência 
visual.

LASER
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O Easylux MINI para marcação viária mede coordenadas 
cromáticas - cromaticidade CIE - para marcações em 
amarelo e branco.

CIE Cromaticidade

As coordenadas cromáticas são

armazenadas para cada medição e 

são classificadas como pertencentes 

ou não às cores da norma ASTM.

 

O MINI possui feixe de luz ex-

terno. Isto é, 

a luz brilha para fora do

equipamento e aponta à 

rodovia para medição de RL, 

Qd e das coordenadas de

cromaticidade noturna.
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Bolsa de nylon
opcional 
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O MINI Horizontal mede a visibilidade noturna RL, 
a visibilidade diurna Qd, visibilidade em pavimento 
molhado  RL wet e em condição de chuva RL-2 rain 
de todos os tipos e cores de marcações, incluindo 
marcações em relevo de até 15 mm, sem ajustes.
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• Evite taxas extras de bagagem.

• Evite avisos de bateria.

• Aumente a portabilidade.

• Mova-se mais rápido e leve.

• Libere espaço no veículo de trabalho.

• Diminua a fadiga muscular.

• Ganhe tempo ao usar e guardar.

• Use baterias padrão AA-size: Fáceis de  

encontrar e substituir.

• Tecnologia de feixe de luz externo 

 (permite o teste RL-2 rain).
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 PLACAS DE TRÂNSITO 
ROUPAS DE SEGURANÇA

VERTICAL
Retrorrefletômetro

ASTM E1709                                            0,2°

ASTM E2540                                           0,5°

EN 12899-1                      0,2° - 0,33° - 2,0°

ISO 20471      0,2°  -  0,33°  -  1,0°  -  1,5° 

ECE 104                                                 0,33°

O MINI Vertical é um retrorrefletômetro de  

quádruplo ângulo de observação, projetado para medir 

com exatidão a retrorreflexão RA de placas de sinalização, 

roupas de segurança e outros materiais.

Seu inovador sistema óptico inovador é capaz de medir  

simultaneamente até 4 ângulos de observação. 

O ângulo de entrada (β) pode ser mantido fixo (-4°/+5°) 

ou pode ser continuamente ajustado. A combinação de 

ângulo de entrada ajustável com a exclusiva capacidade 

de medição simultânea de até quatro ângulos de observa-

ção permite a determinação precisa da retrorreflexão de 

acordo com todas as normas  internacionais. 

Dimensões e peso

Comprimento 255 mm

Largura 155 mm

Altura 170 mm

Peso 2 kg (com pilhas)

Estojo 470 x 380 x 240 mm

Características elétricas

Pilhas Padrão AA 1.2 V (6 unidades)  

Carregador 100-240 V full-range automático

Memória Cartão SD (mínimo 4 GB)

Tela Transfletiva colorida, touchscreen

Interfaces USB, serial, e Bluetooth (opcional)

Operação -10°C a 50°C

Fonte de luz Luz LED (livre de manutenção)
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Extensão
Haste de manejo - extensível de 0.6 até 1,2 m - e controle remoto 

tornam fácil o trabalho envolvendo placas de sinalização fixadas 

no alto.

Controle remoto

Opcionais
MINI Vertical - Acessórios

BlueTooth                                       

GPS WAAS                                                                                    

Haste de manejo extensível até 1,20 m                                                

Reconhecimento de cor                                                         

Exclusiva tecnologia de supressão da 

luz externa permite livre acesso à área 

de medição no momento da leitura.

Reconhecimento automático  

de cores  
Identifica e mede todos os tipos e cores de materiais 

retrorrefletivos.

Tecnologia à prova 

de luz solarISO 20471
A combinação do ângulo de entrada ajustável com os quatro ângulos de observação simultâneos 

exclusivos, permite a determinação precisa de retrorreflexão de acordo com a ISO 20471 - High 

Visibility Clothing e ASTM D4956 - Standard Specification for Retroreflective Sheeting for Traffic 

Control.

ASTM D4956
ECE 104

Inclinômetro digital embutido para controle 

preciso do ângulo de entrada de 0° até 90°.

Ângulo de iluminação

AJUSTÁVEL
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INFORMAÇÃO
DETALHADA

Padrão de referência rastreável 
Easylux Vertical usa um único padrão de referência para medir com 

precisão todas as cores e tipos de material. O padrão de referência é 

rastreável a laboratório nacional acreditado.

Ângulo de iluminação Fixo (-4°/+5°) e continuamente ajustável 0 

a 90°

Ângulo de observação Até 4 ângulos simultâneos 

Ângulos disponíveis: 0,2° - 0,33° - 0,5° - 1,0° - 1,5° 

- 2,0°

Abertura de observação 0,1° (abertura anelar)

Área de medição 28 mm

Sensor de medição CIE V (λ) adaptado

Faixa de medição RA: 0 - 2000 cd . lx-1. m-2

Tempo de medição 0.7 segundo para cada ângulo de obser-

vação

MiniReflecto Vertical
Informações técnicas 

2 anos de garan-
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• Disponível com 2 ou 4 ângulos simultâneos.

• Adequado para ISO 20471 -a e para inspeção ECE 104.

• Haste extensível e controle remoto IrDA (opcional).

• Ângulo de iluminação livremente ajustável.

• Sem contato - Medições à prova de luz externa.

• Inclinômetro digital para controle preciso do ângulo de entrada.

• Temperatura e umidade.

• GPS WAAS (opcional).

• Cartão SD (mínimo de 4 GB) removível pelo usuário.

• Tela LCD transfletiva (legível no sol) colorida e touchscreen

• Tecnologia LED - quase sem manutenção.

• Estojo compatível com bagagem de mão em avião.

• Medições rápidas: 0.7 s para cada ângulo de observação.

• Registra temperatura, umidade, ângulo de entrada, data, hora, GPS, etc.

• Liberdade de anotação (via, km, tipo e cor do material, etc.).

• Software EasyData grátis para análise de dados e relatórios (pág. 47).

• Calcula a média e a atualiza continuamente.

• Vários idiomas.

• Temporizadores configuráveis pelo usuário (disparo e fim de medição).

• Reconhecimento automático das cores.

MINI Vertical
Características 

ATÉ 4 ÂNGULOS 
SIMULTÂNEOS

ISO 20471
Retroreflectância de roupas de segurança

O retrorrefletômetro Easylux MINI Vertical pode implementar 4 ângulos simultâneos de observação. Ele é a única 

tecnologia capaz de cumprir com todos os requisitos da ISO 20471 em um único equipamento. Adaptadores 

especiais não são necessários.
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O MINI é o único retrorrefletômetro de 

duplo ângulo para tachas refletivas no 

mercado mundial. 

 

O sistema óptico patenteado foi concebido 

para medir a retrorreflexão RI de tachas 

refletivas em campo ou em laboratório com 

dois ângulos de observação simultâneos: 0,2° 

(ou 0,3°) e 1°.

Road Studs
Retrorrefletômetro

ASTM E1696                                           0,2° / 1°

EN 1463                                                    0,3° / 1°

CONTROLE 
TOTAL 

Graças à exclusiva tecnologia 
de supressão de luz dispersa, 
o usuário tem total acesso à 
área de medição no momento 
da leitura. 

Isso faz com que seja possível 
o correto posicionamento no 
campo e o controle preciso do 
ângulo de entrada.
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Dimensões e peso

Comprimento 255 mm

Largura 155 mm

Altura 170 mm

Peso 2,0 kg (com baterias instaladas)

Estojo 470 x 380 x 240 mm

Característcas elétricas

Pilhas Padrão AA 1.2 V (6 unidades) 

Carregador 100-240 V full-range automático

Memória Cartão SD (mínimo 4 GB)  (> 1 000 000 

dados)

Tela Transfletiva colorida, touchscreen

Interfaces USB, serial, e Bluetooth (opcional)

Operação -10°C a 50°C

Fonte de luz Luz LED

Bluetooth 

GPS  WAAS                        

kit ergonômico 

Opcionais

TODOS OS TIPOS
E CORES 

Mede todos os tipos e cores de tachas 

refletivas (olhos de gato) no campo ou 

em laboratório.
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Padrão de referência rastreável

Easylux Road Studs requer um único padrão de referência para 

medir com precisão todos os tipos e cores de tachas refletivas. O 

padrão de referência é rastreável a laboratório nacional acreditado. 

Ângulo de iluminação 1,0° 

Ângulo de observação 0,2° (or 0,3°) and 1°

Abertura de observação 0,1°  

Área de medição 75 mm x 30 mm

Sensor de medição CIE V (λ) adaptado

Faixa de medição RI: 0 - 2500 cd . lx-1

Tempo de medição 1 s por ângulo de observação

Normas ASTM E1696, EN1463

Garantia de 2 anos

MINI Road Studs
Informações técnicas 

• 2 geometrias simultâneas: 0,2° (ou 0,3°) e 1°.

• Ajuste livre do ângulo de entrada.

• Medições à prova de luz externa.

• Acesso total à área de medição no momento da leitura.

• Permite um posicionamento preciso no campo.

• Fácil controle do ângulo de entrada.

• GPS WAAS (opcional).

• Cartão SD (mínimo de 4 GB) removível pelo usuário.

• Tela LCD transflectiva (legível no sol) colorida, touchscreen.

• Tecnologia LED - quase sem manutenção.

• Estojo compatível com bagagem de mão em avião.

• Medições rápidas: 1 s para cada ângulo de observação.

• Registra data, hora, GPS, temperatura, umidade, inclinação, tilt %, ...

• Liberdade de anotação (via, km, tipo, cor, etc.).

• Software EasyData para análise de dados e relatórios (pág. 70).

• Vários idiomas.

• Calcula a média e a atualiza continuamente.

• Temporizadores configuráveis (disparo e fim de medição).

MINI Road Studs
Características 

2 ÂNGULOS 
SIMULTÂNEOS
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KIT DE
RETRORREFLETÂNCIA 

Não parece possível. Você poder levar todos os   
retrrorrefletômetros - tacha, horizontal e vertical - em uma 
única maleta. Mas é.
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CLÁSSICOS

Clássico Horizontal 
Lançado em 2006, é a solução robusta e 

simples para o controle da visibilidade das 

marcações viárias.

Clássico Vertical
Lançado em 2008 com um sistema de LED 

inovador, o retrorrefletômetro Easylux Clás-

sico Vertical é muito compacto e simples.

Clássico Road Studs 
Lançado em 2009 como um instrumento de 

laboratório,  foi reprojetado para atender 

às necessidades de campo mais críticas, 

como o correto controle de posição e 

alinhamento.

Produtos Clássicos
Retrorrefletômetros Easylux Clássicos são projetados com foco na simplicidade e na praticidade. 

Todos os produtos Clássicos usam a tecnologia LED. Assim, o instrumento requerer manutenção 

quase-zero e é energeticamente eficiente.
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HORIZONTAL
Easylux Clássico Horizontal é um instrumento robusto e de manuseio 

simples e intuitivo capaz de avaliar simultâneamente a retrorrefletância   

(RL) noturna e a visibilidade diurna (Qd), e registrar a temperatura e a 

umidade relativa de forma rápida, simples e sem esforço.
Retrorrefletômetro Clássico

EN1436 RL   Qd

ASTM E1710                          RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL wet Geometria de 30 metros 88,76° / 1,05° (ASTM E1710) 

 1,24° /  2,29° (EN1436)

Geometria de 15 metros 86,5° / 1,5°

Faixa de medição RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1   

Qd: 0 - 320 mcd . m-2. lx-1

Área de medição 70 x 190 mm

Sensor de medição Múltiplos detectores - CIE V (λ) adaptados

Tempo de medição 1 s para RL ou 2 s para RL + Qd

Marcadores em relevo Até 2 mm

Dimensões 590 x 160 x 260 mm

Peso 5,5 kg (com bateria)

Normas EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302,  

NBR 14723 (geometria de 15 metros).

Clássico Horizontal
Informações técnicas 

Disponível em:

• Geometria de 15 metros

• Geometria de 30 metros 

• Dual 15/30 metros Características elétricas
Bateria V.L.R.A. 12 V recarregável

Carregador 100-240 V full-range automático

Memória Interna, 4.000+ medições

Tela LCD de caracter com iluminação 
noturna

Interface USB 

Operação -10°C a 70°C (faixa estendida)

Fonte de luz Luz LED 

Clássico Horizontal
Características 
• Tecnologia LED. Bateria de longa duração.

• Armazena mais de 4000 leituras. Interface USB para computador.

• Faixa estendida de temperatura: -10°C a 70°C.

• Software EasyData para análise de dados e relatórios (ver pág. 70).

• Padrão rastreável ao NIST (esferas de vidro pré-formadas).

• GPS WAAS (opcional).

• Registra temperatura e umidade relativa para cada medição.

• Temporizadores programáveis pelo usuário.

• Menu em 4 idiomas (Inglês, Português, Espanhol e Italiano).

• Disponível em geometria simples ou dupla.

• Aprovado por StrAusZert Alemanha (Certificado No. 0913-2014-04).

• Garantia de 2 anos.

GPS WAAS                       

Kit ergonômico 

Qd - Visibilidade diurna 

Impressora serial portátil      

Opcionais
Certificado de Teste No. 0913-2014-04 emitido por StrAusZert Germany

O instrumento é vendido com estojo de transporte, certificado de 

calibração, software EasyData, Manual do Usuário (EN, PT, ES e IT), 

padrão de calibração rastreável ao NIST, cabo USB, e carregador de 
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VERTICAL

Easylux Clássico Vertical é o retrorrefletômetro de duplo 

ângulo mais compacto no mercado mundial. Medindo 

apenas 180 mm e pesando somente 860 g, este prático 

instrumento pode medir a retrorreflexão (RA) de todos os 

tipos e cores de placas de trânsito e outros materiais, de modo 

rápido e sem esforço.

Retrorrefletômetro Clássico

Disponível em:

• Ângulo único

• Ângulo duplo

ASTM E1709                                         

ASTM E2540                                              

EN 12899-1                                         

ISO 20471                                             

GPS WAAS:  2.5 meter - 56 channel - 

WGS84

Haste de manejo extensível até 5,0 m 

Opcionais

Garantia de 2 anos.

Clássico Vertical
informações técnicas 

O sistema óptico de LED é construído 

de acordo com especificações CIE V (λ), 

permitindo medição exata em materiais 

coloridos sem a necessidade de fatores de 

correção.

Ângulo de iluminação -4° ou +5° 

Ângulo de observação Até 2 ângulos simultâneos.

Disponíveis: 0,2° - 0,33° - 0,5° - 1,0°

Abertura de observação 0,1° (abertura anelar)

Área de medição 25 mm

Sensor de medição CIE V (λ) adaptado

Faixa de medição RA: 0 - 1999 cd . lx-1. m-2

Tempo de medição 1 segundo para cada ângulo de observação

Memória Interna, 4000+ medições

Interface USB (compatível com software Easydata)

Bateria Li-Ion 7,2 V 

Normas ASTM E1709, ASTM E1809, ASTM E2540, EN 12899-1, ISO 

20471, DIN 67520, MUTCD, ABNT.

Padrão de referência rastreável 
Easylux Clássico Vertical usa um único padrão de referência rastreável a

laboratório nacional acreditado.
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Adaptador de iluminação

ECE-104 Adaptadores especiais de ângulos de 
iluminação 

20° , 30° , 40°, 60° 
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Road Studs
Retrorrefletômetro Clássico

ASTM E1696                                           0,2° / 1°

EN 1463                                                    0,3° / 1°

A tecnologia de supressão de luz 

dispersa permite ao usuário acesso 

total à área de medição no momento da 

leitura. Isso faz com que seja possível o 

correto posicionamento de campo e o 

controle preciso do ângulo de entrada.

Easylux Clássico Road Studs é um retrorrefletômetro robusto 

e muito compacto. Pesando apenas 3 kg, este instrumento de 

manuseio simples é capaz de medir a retrorreflexão (RI) de todos 

os tipos e cores de tachas refletivas (olhos de gato).

Aplicações e usos:

• Avaliação de tachas refletivas no campo ou em laboratório.

• Fiscalização diretamente no campo.

• Decisão sobre substituição.

Clássico Road Studs
Informações técnicas 

Clássico Road Studs
Características 
• Disponível em geometria simples ou dupla.

• Tecnologia LED. Bateria de longa duração.

• Armazena mais de 4000 leituras. Interface USB para computador.

• Faixa estendida de temperatura: -10°C a 70°C.

• Software EasyData para análise de dados e relatórios (ver pág. 70).

• GPS WAAS (opcional).

• Registra temperatura e umidade relativa para cada medição.

• Menu em 4 idiomas (Inglês, Português, Espanhol e Italiano).

• Garantia de 2 anos.

Padrão de referência rastreável 
Easylux Clássico “Road Studs” usa um único padrão de referência 

rastreável a laboratório nacional acreditado.

Ângulo de iluminação 0° 

Ângulo de observação 0,2° (or 0,3°) and 1°

Abertura de observação 0,1° (abertura circular)

Área de medição 135 mm x 30 mm

Sensor de medição CIE V (λ) adaptado

Faixa de medição RI: 0 - 2500 mcd . lx-1

Tempo de medição 1 s para cada ângulo de observação

Memória Interna, 4000+ medições

Interface USB (compatível com software Easydata)

Bateria Li-Ion 7.2 V 

Dimensões 250 mm x 180 mm x 170 mm

Peso 3 kg (com bateria)

Normas ASTM E1946, EN 1463
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DINÂMICO

DINÂMICO

Easylux Dinâmico é o primeiríssimo 

retrorrefletômetro rodoviário contínuo com 

tecnologia LED do mundo. A fonte de luz LED 

patenteada torna o equipamento energeticamente 

eficiente e quase livre de manutenção.

Easylux Dinâmico mede o coeficiente de 

retrorrefletância RL noturna sob luz solar intensa ou 

durante a noite - não importa - nas condições seca ou 

molhada. Marcadores em relevo de até 20 mm também 

podem ser medidos.

Retrorrefletômetro

EN1436 RL

ASTM E1710                          RL

ASTM E2177 RL wet

ASTM E2832 RL2 rain

ABNT 14723 15 metros

Disponível em:

• Geometria 15 metros

• Geometria 30 metros

O sistema óptico de LED combinado com a 

resposta do sensor CIE V (λ) permite a medição 

precisa de todos os tipos e cores de marcação 

viária em velocidade de tráfego (até 120 km/h).
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Geometria de 30 m 88,76° / 1,05° (ASTM E1710) 

 1,24° / 2,29° (EN1436)

Geometria de 15 m 86,5° / 1.5°

Faixa de medição RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1  

Área de medição 600 x 400 mm (16 canais)

Sensor de medição Múltiplos detectores CIE V (λ) adaptados

Abertura de observação 0,33°

Marcadores em relevo Até 20 mm

Dimensões 590 x 160 x 260 mm

Peso 11 kg

Velocidade de trabalho Até 120 km/h

Garantia 2 anos

Normas EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302, 

NBR 14723 (15 metros).

Easylux Dinâmico
Informações técnicas 

O condutor pode controlar por meio de tablet PC:

• Sobreposição de vídeo com indicador de posição.

• Gráfico progressivo de RL.

• Valor em tempo real e gráfico de barras de posição.

• Valores médios com espaço de integração configurável pelo usuário.

• Botões de mensagens pré-programadas (poeira, chuva, manutenção, etc.).

• Medições contínuas de RL nas condições seca ou molhada.

• Tecnologia LED - quase sem manutenção.

• Funciona em qualquer condição de luz (dia e noite), mesmo sob luz 

        solar intensa.

• Medições em alta velocidade, em tempo real.

• GPS WAAS - Compatível com software de mapeamento.

• Sobreposição de vídeo para orientação do condutor.

• Armazena imagens de todas as marcações viárias medidas.

• O condutor pode parar a gravação de dados ou registrar pontos de referência.

• Detecta, registra e classifica as tachas refletivas.

• Software EasyData grátis para análise de dados e relatórios Excel (pág. 70).

• Detecta e mede linhas duplas.

• Calcula a média e a atualiza continuamente.

• Adaptador para carro. Fácil de montar de qualquer lado do carro.

• Vidro de proteção frontal removível. Fácil de limpar e substituir.

• Luz intermitente de alerta na traseira.

• Câmera panorâmica para inspeção viária (opcional).

• Registra data, hora, GPS, temperatura, umidade relativa, velocidade,  imagens, 

         alertas do condutor e outros dados relevantes.

Easylux Dinâmico - Características 
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ADMINISTRE 

TACHAS

 REFLETIVAS

Easylux Dinâmico pode detectar, 

registrar e classificar todas as tachas 

refletivas na área de medição. 

Características elétricas

Energia 12 V 

Segurança Luz intermitente de alerta na traseira.

Imagens Até 5 imagens de marcações por segundo

Tela Tablet PC para auxilair o condutor

Interface USB 

Operação -10°C to 70°C (faixa estendida)

Fonte de luz Luz LED

Padrão de referência rastreável 
Easylux Dinâmico usa um único padrão de referência, o qual é

rastreável a um laboratório nacional acreditado.

Os dados coletados pela unidade de medição são armazenados no 

computador central como relatórios CSV e HTML. Se necessário,, os 

dados podem ser criptografados. 

Linhas duplas são medidas individualmente com valores separados 

para cada linha.
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EasyData

EasyData é um software desenvolvido 

para gerenciar dados medidos pelos 

retrorrefletômetros Easylux. 

 

EasyData é fornecido com todos os modelos

de retrorrefletômetros Easylux. 

 

 

Software

Windows 10 (ou superior) 

INSTRUMENTOS COMPATÍVEIS

Instrumento Descrição

MiniReflecto Todos os modelos de MiniReflecto

(Horizontal, Vertical, Road Studs)

Clássicos Todos os modelos de retrorrefletômetros 

Easylux Clássicos 

Dinâmicos Easylux Dinâmicos com geometria de 30 metros 

e de 15 metros

Baixe os dados via USB, Bluetooth ou extraia os dados do cartão SD, 

para gerar relatórios e um resumo visual de onde as medições foram 

tomadas.  Todos os dados podem ser filtrados por faixa de valor e cor, 

exportado como XLS e KML, e exibidos no mapa:

• Filtre dados por valor e cor

• Gere relatório das medições em Excel

• Mostre os pontos medidos no mapa rodoviário (requer GPS)
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.

Os resultados das 

medições podem 

ser classificados

por valor e cor.

Gera automaticamente 

relatório em Excel.

Exporta KML.

Compatível com

Google Earth.

Exibe automáticamente os 

valores medidos no mapa 

rodoviário (GPS é necessário).
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Os instrumentos Easylux não requerem outros serviços 

especiais, exceto quando danificados por fatores externos.

A Easylux oferece serviços de reparo de avarias e de 

manutenção preventiva na fábrica.

Assistência técnica

Easylux Retrorrefletômetro 

Av. Artur de Queiros, 780 

Santo André - SP - Brasil.  

CEP: 09015-510 

 

Tel.: 11 3438 3448 

Tel.: 11 2564 4868 

vendas@easylux.com.br

CONTAT US

USADO NO 
 MUNDO INTEIRO
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Olhando muito à frente

Lançado em 2006
Rodízios dianteiros

Sistema óptico de LED

8 kg

670 mm de comprimento 

Evolução do Retrorrefletômetro Horizontal

Instrumentos grandes e pesados  

não são adequados para o controle da 

visibilidade das marcações nas rodovias. 

Lançado em 2007
6 kg

580 mm de comprimento

Sistema óptico de LED

O MiniReflecto Horizontal é o resultado de 

um projeto ambicioso. Ser não convencional 

não importava. Estávamos determinados 

a fazer todos os esforços para construir o 

melhor instrumento do mundo. 

Todas as ideias preconcebidas sobre a óptica  

foram questionadas e reinventadas.

Ao longo do desenvolvimento, nós  

rasgamos os requisitos e os reescrevemos 

várias vezes.

Estamos estabelecendo um novo marco 

no mercado. 

Nenhum outro retrorrefletômetro horizontal 

no mundo pode se equiparar em tamanho, 

desempenho e peso ao novo MiniReflecto. 

Isso simplesmente não pode ser alcançado. 

 

Lançado em 2009
5,5 kg

550 mm de comprimento

Sistema óptico de LED

Lançado em 2014
2,1 kg

250 mm de comprimento

Sistema óptico de LED

A Easylux detém hoje a tecnologia mais 

avançada tecnologia de retrorrefletômetros 

portáteis. 
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