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3 6 10MiniReflecto Seria Classic 
Mobilność &

JESTEŚMY PRZED 

KONKURENCJĄ.

Easylux specjalizuje się w projektowaniu i rozwijaniu 

precyzyjnych optoelektronicznych urządzeń pomiarowych. 

Nasz innowacyjny system optyczny jest wynikiem 10 lat pracy 

bezkompromisowego zespołu inżynierów. Zdaliśmy sobie sprawę, 

że duże i ciężkie instrumenty nie są bezpieczne i nie nadają się do 

badania odblaskowości oznakowania dróg. 

Opatentowana rodzina produktów MiniReflecto to punkt zwrotny w 

badaniu odblaskowości oznakowania dróg. 

Nasze produkty to nowa jakość.  

Zapomnij o starych retroreflektometrach.

Oprogramowanie
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INNOWACJA.

Retroreflektometr to optoelektroniczne urządzenie, 

które mierzy ilość światła odebraną przez oko kierowcy. 

MiniReflecto to wypuszczona na rynek w 2014 rodzina 

innowacyjnych retroreflektometrów  do wykonywania pomiarów 

widzialności oznakowania drogowego, znaków drogowych, 

punktowych elementów odblaskowych, odzieży ochronnej i innych 

materiałów, zarówno na miejscu, jak i w laboratorium.

Autorska technologia EasyLux kompensuje światło zewnętrzne, 

umożliwiając swobodny dostęp do powierzchni pomiarowej nawet 

w silnym słońcu.  

Na następnych strony zaprezentujemy naszą nową technologie 

i inne innowacje, takie jak retroreflektometr o czterech kątach 

obserwacji do badania znaków pionowych i retroreflektometr 

o dwóch kątach obserwacji do badania punktowych elementów 

odblaskowych. 

ZMIEŃ 
SWOJE 

MYŚLENIE 

Pora zapomnieć o ciężkich i 

dużych retroreflektometrach.

RETROREFLEKTOMETR

Przegląd MiniReflecto
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MiniReflecto

Urządzenia przenośne MiniReflecto są dostępne

w trzech różnych konfiguracjach:

 z Horizontal - do badań odbicia odblaskowego oznakowania drogowego; 

 z Vertical - do badań odbicia odblaskowego znaków drogowych;

 z Road Studs - do badań odbicia odblaskowego punktowych 

nawierzchniowych elementów odblaskowych (RPM).

Rodzina retroreflektometrów

BATERIA AA
 

KARTA SD

MiniReflecto jest zasilane standar-

dowymi uniwersalnymi ładowalnymi 

bateriami AA. 

Układ optyczny LED sprawia, że 

urządzenie jest energooszczędne i 

prawie bezobsługowe.

 

Wszystkie wyniki z badań są 

przechowywane na wymiennych kart-

ach SD, w plikach tekstowych. 

MOCNY 
I 

NOWOCZESNY
Nowy MiniReflecto to lekki i solidny 

retroreflektometr wykonany z 

nowoczesnego, mocnego i elastycznego 

tworzywa konstrukcyjnego, aluminium i 

nierdzewnej stali.

Przegląd MiniReflecto
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BAGAŻ 
PODRĘCZNY

DO SAMOLOTU

Wszystkie urządzenia z rodziny 

MiniReflecto mieszczą się w

rozmiarach podręcznego bagażu 

do samolotu.

Teraz możesz wziąć etui ze sobą do samolotu.

Inteligentne rozwiązanie.  

Obsługa retroreflektometra nie wymaga już 

więcej dużej siły.
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OBECNOŚĆ 
W ŚWIECIE 

BAZA 
DANYCH

INTERFEJS 
ANDROIDA

Możesz zdalnie uruchomić 

pomiar.

Możesz udostępnić dane

Możesz robić zdjęcia

Pomiary są zapisywane w plikach LOG, w których 

zarejestrowane są ważne parametry:

• Nazwa drogi;

• Przebyty dystans;

• Imię obsługującego;

• Kierunek (północ, południe, wschód, zachód);

• Materiał (farba, tworzywo termoplastyczne, ...);

• Kolor;

• Miejsce (lewa krawędź, linia środkowa, itp..);

• Notatki (zakurzone, mokre, podzielone,... )

Przegląd MiniReflecto

www.easylux.com.br n vendas@easylux.com.br n Telefon: 55 11 3438 3448www.easylux.com.br 1110



HORIZONTAL

MiniReflecto Horizontal mierzy widoczność 

oznakowania drogowego w nocy RL, za 

dnia Qd i w warunkach mokrych RL (mokry) 

i deszczu RL (deszcz) .

 

Opatentowany system optyczny 

MiniReflecto spełnia normy CIE,  

umożliwiając dokładny pomiar wszystkich 

rodzajów materiałów do znakowania dróg 

i w każdym kolorze, a nawet profilowanych 

oznaczeń do 15 mm.

Retroreflektometr 

EN1436 RL Qd

ASTM E1710  RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL (mokre)

ASTM E2176 RL (deszcz)

Wymiary i waga

Pomiary mogą być wykonane w  

1 s dla rL lub 2 s dla rL i Qd

ERGONOMICZNA

KONTROLA 
OZNAKOWANIA 

DRÓG

MAŁY 
I

SZYBKI

Długość 255 mm (bez Qd)

Szerokość 155 mm

Wysokość 170 mm

Waga 2,1 kg (z baterią)

Walizka 470 x 380 x 240 mm

Elektryka

Bateria Standardowe AA (6 sztuk) 

Ładowarka Automatyczna 100-240 V, pełen zakres

Pamięć masowa Karta SD (minimum 4 GB)

Wyświetlacz Kolorowy odblaskowo-przezroczysty 

ekran dotykowy

Interfejs USB, port szeregowy i Bluetooth 

(opcjonalny)

Temperatura pracy -10°C do 50°C

Źródło światła Światło LED (bezobsługowe)

Pomiary bez względu na 

nasłonecznienie.
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Norma odniesienia 
Urządzenia Easylux są kalibrowane w laboratorium fabryki i są 

zgodne z normami NIST (National Institute of Standards and Technology, USA)  

i IPT (Institute of Technologic Research, Brazylia). 

MiniReflecto Horizontal
Cechy 

LEKKI
SPRZĘT

• Geometria dla 30 metrów (dostępne też 15 metrów; 86,5°/1,5° ).

• Standardowe uniwersalne baterie AA.

• Interfejs dla Android Smartphone Bluetooth  (opcjonalne).

• Temperatura, wilgotność i wychylenie (% w osi X  i % w osi Y).

• WAAS GPS (opcja).

• Wymienna karta SD (minimum 4 GB).

• Kolorowy odblaskowo-przezroczysty (czytelny w słońcu) ekran dotykowy

• Technologia LED - prawie bezobsługowa.

• Futerał w wymiarach podręcznego bagażu do samolotu.

• Regulowany uchwyt i zdalne sterowanie przez IrDA.

• Szybkie pomiary: 0.7 s dla RL lub 1 s dla RL i Qd.

• Mierzy płaskie i profilowane oznaczenia do 15 mm.

• Rejestruje datę, czas, pozycje (GPS), wilgotność, temperaturę, wychylenie (%),...

• LOG (nazwa drogi, kamień milowy, kolor, materiał,...)

• Darmowe oprogramowanie EasyData do analizy danych i raportowania.

• Kalibracja według ceramicznego wzorca - zgodna z normami NIST.

• Wiele wersji językowych. Stale aktualizowana średnia wartość pomiaru.

• Konfigurowalny czasomierz na mokre powierzchnie, wyzwalacz,  i zegar 

Stop.

Kąt oświetlenia 1,24 (88,76°)

Kąt obserwacji 2,29° (1,05°)

Geometria Symulowana odległość - 30 metrów (dostępna też 

wersja dla 15 m)

Kąt wejścia ±0,15° 

Powierzchnia pomiarowa 58 x 350 mm

Czujnik pomiarowy Spełnia normy CIE V (λ)

Zakres pomiaru RL: 0 - 4000 mcd . m-2. lx-1 Qd: 0 - 400 mcd . m-2. lx-1

Czas pomiaru 0.7 sekunda dla RL i 1 sekundy dla RL + Qd

Profilowane oznaczenia Do 15 mm

Normy EN1436, ASTM E1710, ASTM E2177  

ASTM E2176, ASTM E2302

ASTM E2176 

RL - technologia zapewniająca 

działanie w deszczu.

Dostęp do powierzchni pomiarowej.

MiniReflecto Horizontal
Dane Techniczne 

30-metrowa geometria:

88,76° / 1,05° (ASTM E1710) 

1,24° / 2,29° (EN1436)

2 lata gwarancji
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Qd
Opatentowane składane i wymienne źródło światła Qd sprawia, 

że użytkowanie urządzenia jest proste i praktyczne. Jeśli nie 

mierzymy odblaskowości podczas dnia (Qd), możemy usunąć 

źródła światła Qd.

Odblaskowość podczas dnia (opcja)ROZPROSZONE 
ŚWIATŁO 

Opcje
Dodatki do MiniReflecto Horizontal

BlueTooth 

WAAS GPS  

Ergonomiczny zestaw  

Kamera VGA 
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Zatwierzone
Świadectwo prób nr 0913-2014-04 

 

 Profilowane oznakowanie 

15 mm

Nasza innowacyjna technologia została zatwierdzona przez 

niezależne laboratorium w Niemczech.

MiniReflecto Horizontal
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Zatwierzone
The MINI retroreflectometer technology was tested and certified by Russian 
Scientific Research Institute of Optical and Physical Measurements ~ VNIIOFI
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Torba Nylonowa
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Spełnia międzynarodowe standardy.
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Warunki deszczu

ASTM E2832

EN 1436
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 ZNAKI DROGOWE 
ODZIEŻ OCHRONNA

VERTICAL
Retroreflektometr

ASTM E1709                                    0.2°

ASTM E2540                                 0.5° 

EN 12899-1                                   0.33° 

ISO 20471       0.2°, 0.33°, 1.0°, 1.5°  

Minireflecto Vertical to retroreflektometr o czterech 

kątach obserwacji przeznaczony do dokładnego pomiaru 

odbicia odblaskowego RA znaków drogowych, odzieży 

ochronnej i innych materiałów. 

Innowacyjny system optyczny może jednocześnie 

mierzyć cztery kąty obserwacji. Kąt wejścia (β) może 

być stały (−4° / + 5°) or lub może być płynnie regulowa-

ny przez operującego urządzenie. 

Regulowany kąt wejścia oraz autorski system wykonujący 

jednoczesny pomiar dla czterech różnych kątów obserwacji 

pozwala na dokładne określenie odbicia odblaskowego 

zgodnie z

Wymiary i waga

Długość 255 mm

Szerokość 155 mm

Wysokość 170 mm

Waga 2,0 kg (z baterią)

Walizka 470 x 380 x 240 mm

Elektryka

Bateria Standardowe AA (6 sztuk) 

Ładowarka Automatyczna 100-240 V, pełen 

zakres

Pamięć masowa Karta SD (minimum 4 GB)

Wyświetlacz Kolorowy odblaskowo-przezroc-

zysty ekran dotykowy

Interfejs USB, port szeregowy i Bluetooth 

(opcjonalny)

Temperatura pracy: -10°C do 50°C

Źródło światła Światło LED (bezobsługowe)
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Ramię
Regulowane ramię (od 0,6 do 1,2 metrów) i pilot ułatwiają wykony-

wanie pomiarów dla wysoko umieszczonych znaków.

Pilot zdalnego sterowania

Opcje
Dodatki do MiniReflecto Vertical

BlueTooth  

WAAS GPS 

Czytnik RFID ISO 15693 i ISO 1443A/B

Czytnik kodów kreskowych 

5-metrowe ramię   

REGULOWANY
Kąt oświetlenia

Autorska technologia tłumi 

zewnętrzne światło, umożliwiając 

dostęp do powierzchni pomiarowej 

Wbudowany cyfrowy inklinometr umożliwiający 

ustawienie kąta wejścia.

Mierzy wszystkie rodzaje 

i kolory materiałów 

odblaskowych.

Technologia umożliwiająca 

prace w silnym słońcu
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SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE

Norma odniesienia 
Easylux Vertical wykorzystuje pojedynczą normę odniesienia, aby 

dokładnie mierzyć materiały każdego rodzaju i w każdym kolorze.  

Odniesienie spełnia normy licencjonowanego laboratorium norm  

krajowych. 

Kąt oświetlenia -4° / + 5°; płynna regulacja

Kąt obserwacji Do czterech kątów jednocześnie 

Dostępne kąty: 0,2°, 0,33°, 0,5°, 1,0°, 1,5° i 2,0°

Kąt wejścia 0,1° przysłona pierścieniowa.

Powierzchnia pomiarowa 28 mm

Czujnik pomiarowy dostosowany do CIE V (λ)

Zakres pomiaru RA: 0 - 1999 cd . lx-1. m-2

Czas pomiaru 1 sekunda dla każdego kąta obserwacji

Normy ASTM E1709, ASTM E2540, ASTM E1809, EN 12899-1,

ISO 20471, DIN 67520, MUTCD, ABNT.

2 lata gwarancji.

MiniReflecto Vertical
Dane Techniczne 

DO 4 KĄTÓW 
JEDNOCZEŚNIE

• Dostępny w wersjach mierzących 2 lub 4 kąty obserwacji.

• Mierzy odblaskowość odzieży ochronnej spełniającej normy ISO 20471.

• 5-metrowe ramię i pilot zdalnego sterowania IrDA (opcjonalne).

• Płynna regulacja kąta oświetlenia.

• Pomiar bez kontaktu z powierzchnią.

• Wbudowany cyfrowy inklinometr umożliwia precyzyjne ustawienie kąta wejścia.

• Temperatura, wilgotność.

• WAAS GPS (opcja).

• Wymienna karta SD (minimum 4 GB).

• Kolorowy odblaskowo-przezroczysty (czytelny w słońcu) ekran dotykowy.

• Technologia LED - prawie bezobsługowa.

• Futerał w wymiarach podręcznego bagażu do samolotu.

• Szybkie pomiary: 1 sekunda dla każdego kąta obserwacji

• Rejestruje datę, czas, pozycje (GPS), wilgotność, temperaturę, kąt, ...

• dane dla LOG tj. nazwa ulicy, odległość, kolor, rodzaj materiału,...

• Darmowe oprogramowanie EasyData do analizy danych i raportowania.

• Wiele wersji językowych. 

• Stale aktualizowana średnia wartość pomiaru.

• Konfigurowalny czasomierz z wyzwalaczem i opcją Stop. 

MiniReflecto Vertical
Cechy 
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MiniReflecto to wyjątkowy retroreflektometr o dwóch 

kątach obserwacji do badania punktowych elementów 

odblaskowych dostępny na światowym rynku.  

Opatentowany system optyczny został zaprojektowany do 

pomiaru na miejscu lub w laboratorium odbicia odblaskowego 

RI punktowych nawierzchniowych elementów odblaskowych.  

Wykonuje on jednoczesny pomiar dla dwóch różnych kątów 

obserwacji; kąt 0,2° (lub 0.3°) i 1°. T

Dzięki technologii kompensacji światła zewnętrznego 

użytkownik ma pełny dostęp do powierzchni pomiarowej 

w czasie odczytu. Umożliwia to korektę pozycji urządzenia 

w stosunku do badanego obiektu i dokładną kontrole kąta 

wejścia.

Elementów Odblaskowych
Retroreflektometr

ASTM E1696  0,2° / 1°

EN 1463  0,3° / 1°

PEŁNA 
KONTROLA 

Dzięki technologii kompensacji 

światła zewnętrznego użytkownik 

ma pełny dostęp do powierzchni 

pomiarowej w czasie odczytu.

Umożliwia to korektę pozycji 

urządzenia w stosunku do badanego 

obiektu i dokładną kontrole kąta 

wejścia. 
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Wymiary i waga

Długość 255 mm

Szerokość 155 mm

Wysokość 170 mm

Waga 2,0 kg (z baterią)

Walizka 470 x 380 x 240 mm

Elektryka

Bateria Standardowe AA (6 sztuk) 

Ładowarka Automatyczna 100-240 V, pełen zakres

Pamięć masowa Karta SD (minimum 4 GB)

Wyświetlacz Kolorowy odblaskowo-przezroczysty 

ekran dotykowy

Interfejs USB, port szeregowy i Bluetooth (opcjonalny)

Temperatura pracy -10°C do 50°C

Źródło światła Światło LED 

BlueTooth 

WAAS GPS  

Ergonomiczny zestaw 

OPCJE 

WSZYSTKIE 
RODZAJE I 

Urządzenie mierzy na miejscu lub w 

laboratorium wszystkie rodzaje i kolory  

punktowych elementów odblaskowych.
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Norma odniesienia 

Easylux Vertical wykorzystuje pojedynczą normę odniesienia, aby 

dokładnie mierzyć punktowe elementy odblaskowe każdego rodza-

ju i w każdym kolorze. Odniesienie spełnia normy licencjonowanego 

laboratorium norm krajowych. 

Kąt oświetlenia 1,0° 

Kąt obserwacji 0,2° (lub 0,3°) i 1°

Kąt wejścia 1,0° 

Powierzchnia pomiarowa 75 mm x 30 mm

Czujnik pomiarowy dostosowany do CIE V (λ)

Zakres pomiaru RI: 0 - 2500 cd . lx-1

Czas pomiaru 1 sekunda dla każdego kąta obserwacji

Normy ASTM E1696, EN1463

2 lata gwarancji.

MiniReflecto Elementów Odblaskowych
Dane Techniczne 

• Mierzy 2 kąty jednocześnie. 0.2° (lub 0,3°) i 1°.

• Płynna regulacja kąta wejścia.

• Pomiar bez kontaktu z powierzchnią.

• Pełny dostęp do powierzchni pomiarowej w czasie pomiaru.

• Dokładne ustawienie pozycji urządzenia na drodze 

• Łatwa regulacja kąta wejścia.

• WAAS GPS (opcja).

• Wymienna karta SD (minimum 4 GB).

• Kolorowy, odblaskowo-przezroczysty (czytelny w słońcu) ekran dotykowy

• Technologia LED - prawie bezobsługowa.

• Futerał w wymiarach podręcznego bagażu do samolotu.

• Szybkie pomiary: 1 sekunda dla każdego kąta obserwacji

• Rejestruje datę, czas, pozycje (GPS), wilgotność, temperaturę, wychylenie (%),...

• Dane dla LOG tj. nazwa ulicy, odległość, kolor, rodzaj materiału oznakowania,...

• Darmowe oprogramowanie EasyData do analizy danych i raportowania.

• Wiele wersji językowych. 

• Stale aktualizowana średnia wartość pomiaru.

• Konfigurowalny czasomierz z wyzwalaczem i opcją Stop.

MiniReflecto Road Studs
Cechy 

DWA KĄTY 
JEDNOCZEŚNIE
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SERIA CLASSIC

Classic Horizontal 
Na rynku od 2006 roku. Jest to solidne i proste 

urządzenie do badania widoczności ozna-

kowania drogowego. 

Classic Vertical
Na rynku od 2008 roku. Easylux to klasyczny, 

bardzo prosty i kompaktowy retroreflek-

tometr do znaków pionowych z innowa-

cyjnym systemem źródła światła LED.

Classic Road Studs - RRPM
Na rynku od 2009 roku. Jest urządzenie 

bazujące na modelu do badań w laboratorium, 

które zostało do dostosowane do surowych 

wymagań do pracy w terenie jak korekcja 

pozycji urządzenia w stosunku do badanego 

obiektu.

Klasyczne produkty
Klasyczne retroreflektometry Easylux są zaprojektowane z naciskiem na prostotę i funkcjonalność.

Wszystkie klasyczne produkty wykorzystują technologie LED. Dzięki niej instrumenty są prawie 

bezobsługowe i energooszczędne. 
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HORIZONTAL
Easylux Horizontal Classic to solidne, proste i łatwe w obsłudze 

urządzenie które może bez trudu i szybko jednocześnie zmierzyć 

widoczność w nocy (RL), za dnia (Qd) i zarejestrować temperaturę 

otoczenia i względną wilgotność powietrza.
Klasyczny retroreflektometr

EN1436 RL Qd

ASTM E1710  RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL (mokre) 30-metrowa geometria: 88,76° / 1,05° (ASTM E1710) 

1,24° / 2,29° (EN1436)

15-metrowa geometria 86,5° / 1,5°

Zakres pomiaru RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1  

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

Powierzchnia pomiarowa 70 x 190 mm

Czujnik pomiarowy Wiele czujników spełniających normy CIE V (λ)

Czas pomiaru 1 sekunda dla RL i 2 sekundy dla RL + Qd

Profilowane oznaczenia Do 2 mm

Wymiary 590 x 160 x 260 mm

Waga 5,5 kg (z baterią)

Normy EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302,  

NBR 14723 (15-metrowa).

Classic Horizontal
Dane Techniczne 

Dostępne w wersji:

• 15-metrowa geometria;

• 30-metrowa geometria; 

• Geometria dla 15 i 30 

metrów.

Elektryka
Bateria ładowalna V.L.R.A 12 V

Ładowarka Automatyczna 100-240 V, pełen 

zakres

Pamięć masowa Do 4000 pomiarów

Wyświetlacz Znakowy wyświetlacz LCD z 

noktowizją.

Interfejs USB 

Classic Horizontal
Cechy 
• Technologia LED. Bardzo wydajna bateria

• Przechowuje ponad 4000 odczytów. Interfejs USB.

• Rozszerzony zakres temperatur pracy: od -10° C do 70° C.

• Darmowe oprogramowanie EasyData do analizy danych i raportowania 

• Normy zgodne z NIST(formowane szklane kulki) .

• WAAS GPS (opcja).

• Temperatura i wilgotność powietrza w każdym odczycie. 

• Programowalny czasomierz z wieloma opcjami. 

• Menu w czterech językach (angielski, portugalski, hiszpański, włoski).

• Dostępne w wersji dla pojedynczej i podwójnej geometrii.

• Zatwierdzony przez StrAusZert w Niemczech(certyfikat 0913-2014-04)

• 2 lata gwarancji.

WAAS GPS  

Ergonomiczny zestaw 

QD - odblaskowość za dnia 

Przenośna drukarka 

Opcje
Certyfikat nr 0913-2014-04, zatwierdzony przez StrAusZert w Niemczech.

Urządzenie jest sprzedawane razem z walizką, certyfikatem 

kalibracji, oprogramowaniem Easydata, instrukcją obsługi (angielski, 

portugalski, hiszpański i włoski), normą wzorcową NIST, kablem USB i 

uniwersalna ładowarką o pełnym zakresie.
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VERTICAL

Klasyczny Easylux Vertical to najbardziej kompaktowy 

na rynku retroreflektometr do mierzenia dwóch kątów 

jednocześnie. Urządzenie ma tylko 180 mm szerokości i waży 

860 g. Mierzy ono szybko i bez trudu odbicie odblaskowe (RA) 

znaków drogowych o każdym rodzaju i w każdym kolorze, a 

także inne materiały. 

Klasyczny retroreflektometr

Dostępne w wersji:

• Jeden kąt.

• Dwa kąty.

ASTM E1709 

ASTM E2540 

EN 12899-1 

ISO 20471 

WAAS GPS 

5-metrowe ramię z pilotem zdalnego sterowania

Czytnik kodów kreskowych  

Czytnik RFID do identyfikatorów ISO 15693 i ISO 1443A/B 

Opcje

2 lata gwarancji.

Classic Vertical
Dane Techniczne 

Układ optyczny LED spełnia normy CIE V ( λ), 

umożliwiając dokładny pomiar kolorowych 

materiałów bez potrzeby  

stosowania korekcji. Kąt oświetlenia -4° lub + 5 ° 

Kąt obserwacji Do dwóch kątów jednocześnie

Dostępne kąty: 0,2°, 0,33°, 0,5°, 1,0°

Kąt wejścia 0,1° przysłona pierścieniowa.

Powierzchnia pomiarowa 25 mm

Czujnik pomiarowy spełnia normy CIE V (λ)

Zakres pomiaru RA: 0 - 1999 cd . lx-1. m-2

Czas pomiaru 1 sekunda dla każdego kąta obserwacji

Pamięć Do 4000 pomiarów

Interfejs USB (kompatybilność z opro-

gramowaniem Easydata)

Bateria LI-Ion 7,2 V 

Normy ASTM E1709, ASTM E1809, ASTM E2540, EN 12899-1, 

ISO 20471, DIN 67520, MUTCD, ABNT.

Wzorcowanie 
Easylux spełnia normy licencjonowanego 

laboratorium norm krajowych. 
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ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH
Klasyczny retroreflektometr

ASTM E1696  0,2° / 1°

EN 1463  0,3° / 1°

Dzięki technologii kompensacji światła 

zewnętrznego użytkownik ma pełny 

dostęp do powierzchni pomiarowej w 

czasie odczytu.

Umożliwia to korektę pozycji urządzenia i 

dokładną kontrole kąta wejścia.

Easylux elementów odblaskowych to solidny i nieduży retro-

reflektometr. To ważące tylko 2,5 kg urządzenie jest proste w 

obsłudze i może zmierzyć odbicie odblaskowe (RI) punktowych 

elementów odblaskowych każdego rodzaju i w każdym kolorze.

Zastosowanie:

• Sprawdzanie widoczności punktowych elementów odblaskowych 

w terenie i w laboratorium.

• Wykonywanie pomiarów w terenie

• Ustalenie które elementy oznakowania należy wymienić

Classic Road Studs - RRPM
Dane Techniczne 

Classic Road Studs - RRPM
Cechy 
• Dostępne w wersji dla pojedynczej i podwójnej geometrii.

• Technologia LED. Bardzo wydajna bateria

• Przechowuje ponad 4000 odczytów. Interfejs USB.

• Rozszerzony zakres temperatur pracy: od -10° C do 70° C.

• Darmowe oprogramowanie EasyData do analizy danych i  

raportowania (patrz strona 45).

• WAAS GPS (opcja).

• Zapisywanie temperatury i wilgotności powietrza w każdym odczycie. 

• Menu w czterech językach (angielski, portugalski, hiszpański, włoski).

• 2 lata gwarancji.

Wzorcowanie 
Easylux spełnia normy licencjonowanego 
laboratorium norm krajowych. 

Kąt oświetlenia 0° 

Kąt obserwacji 0,2° (lub 0,3°) i 1°

Kąt wejścia 0,1° przysłona pierścieniowa.

Powierzchnia pomiar-

owa

135 mm x 30 mm

Czujnik pomiarowy spełnia normy CIE V (λ)

Zakres pomiaru RI: 0 - 2500 cd . lx-1

Czas pomiaru 1 sekunda dla każdego kąta obserwacji

Pamięć Do 4000 pomiarów

Interfejs USB  (kompatybilność z opro-

gramowaniem Easydata)

Bateria LI-Ion 7,2 V 

Wymiary 250 mm x 180 mm x 170 mm

Waga 3 kg (z baterią)

Normy ASTM E1696, EN1463
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Dynamic

Dynamic

Easylux Dynamic to pierwszy na świecie retroreflektometr 

w technologii LED do ciągłych pomiarów na autostradzie. 

Opatentowane źródło światła LED sprawia, że urządzenie jest 

energooszczędne i prawie nie wymaga obsługi. 

Easylux Dynamic mierzy współczynnik odblaskowości w nocy RL  

w silnym świetle i w różnych warunkach pogodowych. Urządzenie 

mierzy również profilowane oznaczenia do 20 mm. 

Retroreflektometr

EN1436 RL

ASTM E1710  RL

ASTM E2177 RL (mokre)

ASTM E2176 RL (deszcz)

ABNT 14723 15-metrowy

Dostępne w wersji:

• 15-metrowa geometria.

• 30-metrowa geometria.

Układ optyczny LED spełnia normy CIE (λ) 

i umożliwia dokładny pomiar oznakowania 

drogowego każdego rodzaju i w każdym kolorze 

przy prędkości ruchu (do 120 km/h). 
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30-metrowa geometria 88,76° / 1,05° (ASTM E1710) 

1,24° / 2,29° (EN1436)

15-metrowa geometria 86,5° / 1,5°

Zakres pomiaru RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1 

Powierzchnia pomiarowa 600 x 400 mm (16 kanałów)

Czujnik pomiarowy Wiele czujników dostosowanych do 

norm CIE V (λ)

Przysłona odbiornika 0,33°

Profilowane oznaczenia Do 20 mm

Wymiary 590 x 160 x 260 mm

Waga 11 kg

Prędkość pracy Do 120 km/h

Gwarancja 2 lata

Normy EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302, 

NBR 14723 (15-metrowy).

Easylux Dynamic
Dane Techniczne 

Kierowca kontroluje urządzenie za pomocą tabletu:

• Tryb video overlay z wskaźnikiem pozycji.

• Wykres dla RL.

• Wykres słupkowy z wartościami i pozycją uaktualniany na bieżąco.

• Obliczanie średniej wartości pomiaru po ustalonym przez operatora czasie

• Przyciski z zaprogramowanymi wiadomości o warunkach na drodze (kurz, 

deszcz, roboty na drodze,...) Przyciski z zaprogramowanymi wiadomości o warunkach 

na drodze (kurz, deszcz, roboty na drodze,...)

• Ciągły pomiar RL niezależnie od warunków pogodowych.

• Technologia LED - prawie bezobsługowa.

• Urządzenie pracuje w każdym świetle (w nocy i w dzień),  nawet w silnym słońcu.

• Bardzo szybkie pomiary w czasie rzeczywistym.

• WAAS GPS  - kompatybilne z oprogramowaniem kartograficznym.

• Tryb video overlay z wskazówkami dla kierowcy.

• Zapisywanie zdjęć dla każdego badanego oznakowania drogowego.

• Kierowca może zatrzymać nagrywanie danych i zarejestrować punkty startowe. 

• Wykrywanie, nagrywanie i klasyfikacja punktowych elementów odblaskowych 

• Darmowe oprogramowanie EasyData do analizy danych i raportowania.

• Wykrywa i bierze pomiar dla podwójnych linii.

• Stale aktualizowana średnia wartość pomiaru.

• Uniwersalny adapter do samochodu. Łatwy montaż z obu stron samochodu.

• Wymienna szyba ochronna z przodu,  łatwa do wyczyszczenia i wymiany.

• Migające światło ostrzegawcze z tyłu. 

• Dodatkowa panoramiczna kamera do obserwacji drogi  (opcja).

• Urządzenie rejestruje datę, czas, pozycje (GPS), temperaturę, względną 

wilgotność powietrza, prędkość, zdjęcia, uwagi kierowcy i inne istotne dane.

Easylux Dynamic
Cechy 
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MIERZENIE 
PUNKTOWYCH

 ELEMENTÓW 

ODBLASKOWYCH

Easylux Dynamic wykrywa, zapisuje i 

klasyfikuje wszystkie rodzaje punktowych 

elementów odblaskowych na powierzchni 

pomiarowej. 

  

Elektryka

Zasilanie 12 V 

Bezpieczeństwo Migające światło ostrzegawcze z tyłu.

Baza zdjęć Do pięciu zdjęć oznakowania drogowego na 

sekundę.

Wyświetlacz Tablet PC dla kierowcy

Interfejs USB 

Warunki użytkowania -10°C to 70°C (rozszerzony zakres)

Źródło światła Światło LED 

Wzorcowanie 
Easylux spełnia normy licencjonowanego 

laboratorium norm krajowych. 

Dane gromadzone przez urządzenie są przechowywane w cen-

tralnym komputerze, w plikach HTML i CSV. Dane te mogą zostać 

zaszyfrowane.

Podwójne linie są badane osobne i dla każdej z nich zapisywane są 

oddzielne wartości.
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EasyData

EasyData to oprogramowanie do 

zarządzania danymi zgromadzonymi przez 

retroreflektometry Easylux.  

EasyData jest dołączone do wszystkich modeli 

retroreflektometrów Easylux.  

 

 

Oprogramowanie

Windows 8 

KOMPATYBILNE URZĄDZENIA

Urządzenie Opis

Minireflecto Wszystkie modele MiniReflecto  

 (Horizontal, Vertical i Road Studs)

Classic Wszystkie klasyczne modele retroreflek-

tometrów

Dynamic Modele z 30-metrową i 15-metrową 

geometrią

Dane można pobrać przez USB, interfejs Bluetooth lub odczytać z 

karty SD, a następnie przedstawić je w raporcie i stworzyć wizualny 

przegląd miejsc gdzie wykonano pomiary. Wszystkie dane można 

filtrować według zakresu wartości i koloru, wyeksportować do pliku 

XLS, KML, a także wyświetlić na MAP:

• Filtrowanie danych według wartości i kolorów

• Generowanie raportów o pomiarach w Excel

• Wyświetlanie na mapie miejsc, gdzie wykonywano 
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.

Klasyfikowane 

pobranych danych 

według wartości i 

kolorów.

Automatycznie 

generowanie 

edytowalnych raportów 

Eksportowanie danych 

do plików KML.

Automatyczne 

wyświetlanie pomiarów 

na mapie drogowej 

(wymaga GPS).
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Wszystkie urządzenia Easylux nie wymagają 

ponownej kalibracji lub serwisowania chyba, że 

zostaną uszkodzone przez czynniki zewnętrzne.

Aby zapewnić wiarygodne pomiary, zalecane jest okre-

sowe kontrolowanie normy odniesienia urządzenia.

Użytkownik może kupić nową, skalibrowaną normę 

odniesienia lub sprawdzić działanie aktualnej za 

pomocą specjalnego zestawu do kalibracji Easylux Cali-

bration Kit, który jest sprzedawany oddzielnie.

Jeżeli urządzenie zostało uszkodzone lub naprawione 

profilaktycznie, można je ponownie skalibrować zgod-

nie z normami w fabryce Easylux. 

Serwisowanie

Easylux Retroreflectometer 

Av. Artur de Queiros, 780 

Santo André - SP - Brazylia.  

CEP: 09015-510 

 

Telefon: +55 11 3438 3448 

Telefon: +55 11 2564 4868 

vendas@easylux.com.br

SKONTAKTUJ SIĘ Z 

UŻYWANE NA 
 CAŁYM ŚWIECIE
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Patrzymy daleko w przyszłość

Na rynku od 2006 roku
przednie koło 

System optyczny LED

8 kg

Długość - 670 mm 

Chronologia retroreflektometrów do oznakowania poziomego

Duże i ciężkie urządzenia nie są bez-

pieczne i nie nadają się do badania 

odblaskowości oznakowania dróg. 

Na rynku od 2007 
roku
6 kg

Długość - 580 mm

MiniReflecto Horizontal to rezultat ambit-

nego projektu. Nasza niekonwencjonalność 

i determinacja miały na celu zbudowanie 

najlepszych urządzeń na świecie. 

Wszystkie założenia o optyce widoczności w 

nocy zostały zakwestionowane 

i określone na nowo.

W trakcie rozwoju naszych urządzeń wiele 

razy zmienialiśmy nasze założenia.

Nasze produkty to nowa jakość na rynku.  

Żadne inne poziome retroreflektometry na 

świecie nie równają się z nowym MiniRe-

flecto pod względem rozmiaru, wydajności i 

wagi... . Nie mają szans.

 

 

Na rynku od 2009 roku
2,1 kg

Długość - 550 mm

Na rynku od 2013 roku
2,1 kg

Długość - 250 mm

Easylux wykorzystuje w swoich retrorefle-

ktometrach najbardziej zaawansowane 

i najnowsze technologie optoelektron-
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