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SUNTEM  FRUNTAŞI. Easylux este specializată în dezvoltarea şi designul sistemelor 

optoelectronice de măsurare cu precizie. 

Sistemul nostru optic inovator reprezintă rezultatul a 10 ani 

de muncă al echipei noastre non-conformiste de ingineri. 

Realizăm că instrumentele mari şi grele sunt nesigure şi 

inadecvate pentru controlul vizibilităţii drumului.  

Familia brevetată MiniReflecto este un punct de cotitură faţă 

de curentului clasic al retroreflectometrelor. 

Noi plasăm o nouă bornă. Schimbă-ţi conceptele şi uită de 

retroreflectometrele dinozaur. 

Software
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INOVAŢIE.

Un retroreflectometru este un echipament optoelectronic 

care poate traduce percepţia vizibilităţii umane în numere. 

MiniReflecto este o familie de retroreflectometre inovatoare 

lansată în 2014 pentru măsurarea proprietăţiilor retroreflecţiei 

a marcajelor rutiere, indicatoarelor rutiere, plăcuţelor 

reflectorizante, echipamentului de protecţie sau a altor materiale 

la faţă locului sau în laborator. 

Tehnologia exclusivă de  suprimare a luminii externe permite 

acces liber la zona măsurătorii, chiar şi în prezenţa luminii solare 

puternice.  

În pagina următoare vă vom prezenta noua noastră tehnologie şi 

alte inovaţii, cum ar fi retroreflectometrul cu un unghi cvadruplu 

vertical sau retroreflectometrul cu unghi dublu pentru plăcuţe 

reflectorizante. 

SCHIMBĂ-ŢI 
CONCEPTELE  

E timpul să uiţi de 

retroreflectometrele 

dinozaur mari şi grele. 

RETROREFLECTOMETRUL 

MiniReflecto - Privire de ansamblu 
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MiniReflecto

Instrumentele MiniReflecto de mâna sunt disponibile în 3 

configuraţii diferite:

 z Orizontal, pentru retroreflecţia marcajelor rutiere; 

 z Vertical, pentru retroreflecţia semnelor de circulaţie;

 z Plăcuţe reflectorizante, pentru marcajele trotuarelor ridicate 

Familia retroreflectometrelor 

BATERIE AA 
 

SDCard

MiniReflecto funcţionează cu orice 

baterie AA standard universală 

reîncărcabilă. 

Sistemul optic LED face ca energia in-

strumentului să fie eficientă şi aproape 

că nu necesită întreţinere. 

 

Toate măsurătorile sunt stocate ca 

fişiere text într-un card SD detaşabil. 

PUTERNIC  
SI 

MODERN
Construit cu materiale plastice moderne, 

puternice şi flexibile de inginerie, structura 

de aluminium şi oţel inox, noul MiniRe-

flecto este un retroreflectometru uşor şi 

robust. 

MiniReflecto - Privire de ansamblu 
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BAGAJE 
DE MÂNĂ
PENTRU 
AVION

Toată familia MiniReflecto este 

compatibilă cu mărimea bagajelor 

de mâna pentru călătorii cu

avionul. 

Puteţi să luaţi cutia conţinând aparatul 

în compartimentul de bagaje de mâna al 

avionului. 

Folosiţi-va inteligenţă.  

Nu mai trebuie să aveţi muşchi puternici 

pentru a manevra retroreflectometrul. 
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WORLD 
PRESENCE 

INREGISTRAREA
DATELOR

INTERFAŢA 
ANDROID 

Măsurători de declanşare

Sharing de date

Luare de fotografii

Măsurătorile sunt organizate în fişiere 

LOG care pot să înregistreze parametrii 

importanţi:

• Numele drumului;

• Borna kilometrică;

• Numele operatorului;

• Direcţia (nord, sud, est, vest);

• Materialul (vospea, termoplastic, prismatic, ...);

• Culoarea;

• Locul (bordură stânga, linia de centru, etc...);

• Alte notaţii (prăfuit, ud, secţionat, ...) 

MiniReflecto - Privire de ansamblu 
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HORIZONTAL

MiniReflecto Horizontal măsoară visibilitatea 

RL noaptea, vizibilitatea Qd ziua şi 

vizibilitatea RL sub apă şi în condiţii de 

umezeală continue şi de ploaie a marcajelor 

rutiere.  

Sistemul optic patentat MiniReflecto, 

combinat cu răspunsul sensorului ochiului 

CIE permite măsurarea cu precizie a tuturor 

tipurilor şi culorilor de materiale de marcaj 

rutier, chiar şi marcajele de până la 15 mm. 

Retroreflectometer 

EN1436 RL   Qd

ASTM E1710                          RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL umed

ASTM E2176 RL ploaie

Dimensiuni şi Greutate 

Măsurătorile pot fi făcute în 

1 s pentru RL sau 2 s pentru RL 
si Qd

CONTROLUL 
ERGONOMIC 

AL MARCAJELOR 

RUTIERE 

MIC 
SI

RAPID

Lungime 255 mm (fără Qd)

Lăţime 155 mm

Înălţime 170 mm

Greutate 2.1 kg (cu baterie)

Caseta de trans-

port
470 x 380 x 240 mm

Electric

Baterie Standard AA size (6 unităţi) 

Charger Automatic 100-240 V full range

Memorie SDCard ( minim 4 GB)

Display Color transflectiv,  touch screen

Interfaţă USB, serial si Bluetooth (optional)

Operaţional de la -10°C până la 50°C

Sursă de lumină LED (fără întreţinere)

ASTM E2176 

RL tehnologie compatibilă cu ploaia. 

Acces liber peste zona măsurătorii. 
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Standard de referinţă urmat
Instrumentele Easylux sunt calibrate în laboratorul fabricii şi 

urmărite în concordanţă cu stantardele emise de NIST (Institutul 

Naţional de Standarde şi Tehnologie, SUA) şi IPT (Institutul Tehno-

logic de Cercetare, Brazilia). 

MiniReflecto Horizontal
Caracteristici 

MUNCĂ
UŞOARĂ

• Geometrie 30-metri (15-metri 86.5°/1.5° valabil). 

• Batierie AA Standard universal reîncărcabilă. 

• Interfaţă Android Smartphone Bluetooth (opţional). 

• Temperatură, umiditate si înclinare (% înclinare X şi % înclinare Y). 

• WAAS GPS (opţional). 

• SDCard detaşabil (4 GB minim). 

• Culoare transflectivă (poate fi citită la soare) LCD cu touch screen. 

• Tenhologie LED - aproape fără întreţinere.

• Casetă de transport compatibilă cu bagajele carry-on în avion. 

• Mâner ajustabil şi telecomanda IrDA. 

• Măsurători rapide: 0.7 s pentru RL sau 1 s pentru RL si Qd.

• Măsoară marcaje plate şi profilate până la 15 mm.

• Înregistrează data, timpul, GPS, umiditatea, temperatura, înclinarea %... 

• Facilităţi LOG (Numele drumului, bornă kilometrică, culoarea, materialul, ...)

• Software EasyData gratuit pentru analizarea datelor şi rapoarte. 

• Calibrarea prin referinţă ceramică - urmărite NIST. 

• Limbi multiple. Updatând continuu valoarea medie. 

• Timer ud configurabil, timer declansabil şi stop timer.

Unghi iluminat 1.24° (88.76°)

Unghi de observare 2.29° (1.05°)

Geometrie 30-metri distanţă de simulare (15-metri valabil) 

Deschidere de observare ±0.15° 

Zona de măsurare 58 x 350 mm

Senzor de măsurare CIE V (λ) adaptat

Distanţă de măsurare RL: 0 - 3999 mcd . m-2. lx-1  Qd: 0 - 399 mcd . m-2. lx-1

Timp de măsurare 0.7 secunda pentru RL sau  1 secunde pentru RL + Qd

Marcaje profilate Până la 15 mm

Standards EN1436, ASTM E1710, ASTM E2177  

ASTM E2176, ASTM E2302

MiniReflecto Horizontal
Date tehnice 

30-metri geometrie:

88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

Garanţie 2 ani

Măsurători 

cu protecţie solară
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Qd
Sursa de lumina pliabilă şi detaşabilă patentată Qd face ca 

utilizatorul să poate lucra uşor şi practic. Sursa de lumină Qd 

poate fi îndepărtată dacă mărimile vizibilităţii pe timpul zilei 

(Qd) nu sunt necesare. 

Vizibilitate pe timpul zilei (opţional) LUMINĂ 
DIFUZĂ 

Opţiuni 
MiniReflecto Horizontal add-on-uri 

BlueTooth 

WAAS GPS                          

KIT Ergonomic  

Cameră VGA  
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Aprobate 
Certificatul de testare 

Nr. 0913-2014-04 

 

   Marcajele rutiere profilate 

15 mm

Tehnologia noastră inovatoare a fost aprobată de un laborator 

independent din Germania. 

MiniReflecto Horizontal
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Aprobate
The MINI retroreflectometer technology was tested and certified by Russian 
Scientific Research Institute of Optical and Physical Measurements ~ VNIIOFI
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Conditions of rain.
Continuous wetting RL-2
compatible technology.
Free access over measurement area.

ASTM E2832

EN 1436

ABNT 14723 
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The Nylon Bag kit
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 SEMNE DE CIRCULAŢIE  
ECHIPAMENT DE SIGURANŢĂ 

VERTICAL
Retrorefletometru 

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 este un retroreflectometru de până 

la patru unghiuri de geometrie proiectat pentru a măsură 

cu precizie retroreflecţia RA a indicatoarelor rutiere, a 

echipamentului de siguranţă sau a altor materiale. 

Sistemul optic inovator poate măsură simultan până la 

4 (patru) unghiuri de observare. Unghiul de intrare (β) 

poate fi fixat ( −4° / +5° ) sau poate fi ajustat încon-

tinuu de către operator. 

Combinarea unghiului de intrare ajustabil cu unghiurile 

de observare cvadruple simultante exclusive permite 

determinarea cu precizie a retroreflectiei în concordanţă 

cu standardele internaţionale. 

Dimensiuni şi Greutate 

Lungime 255 mm

Lăţime 155 mm

Înălţime 170 mm

Greutate 2.0 kg (cu baterie)

Cutie de transport 470 x 380 x 240 mm

Electric

Baterie Standard AA size (6 unităţi) 

Încărcător Automatic 100-240 V full range

Memorie SDCard (minim 4 GB)

Display Color transflectiv,  touch screen

Interfaţă USB, serial si Bluetooth (optional)

Operaţional de la -10°C pana la 50°C

Sursă de lumina LED (fără întreţinere)
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Extensie
Braţ extensibil ajustabil de 0.6 până la 1.2 metri şi telecomanda 

fac munca mult mai uşoară când se lucrează cu semne de 

circulaţie montate la înălţime mare. 

Telecomandă 

Opţiuni 
MiniReflecto Vertical add-on-uri

BlueTooth             

WAAS GPS                                              

Cititor RFID  ISO 15693 si ISO 1443A/B

Cititor de coduri de bare                                  

Braţ extensibil de 5 metri                  

AJUSTABIL 
Unghiul de iluminare 

Tehnologia exclusiva de suprimare a 

luminii externe permite accesul liber 

la zona măsurătorii. 

Cu înclinometru build-in digital pentru un control 

al unghiului de intrare precis. 

Măsoară toate tipurile 

şi culorile de materiale 

retroreflective.

Tehnologie împotriva soarelui 
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INFORMAŢII 
DETALIATE 

Standard de referinţă urmat
Easylux Vertical foloseşte o singură referinţă standard pentru a măsură 

cu acurateţe toate culorile şi tipurile de material. Referinţă este urmărită 

de un laborator de standarde naţionale acreditat.

Unghi iluminat -4° / +5° ajustabil încontinuu 

Unghi de observare Pana la 4 unghiuri valabile simultan : 0.2°, 

0.33°, 0.5°, 1.0°, 1.5° and 2.0°

Deschidere de observare 0.1°  deschidere anulară.

Zona de măsurare 28 mm

Senzor de măsurare CIE V (λ) adaptat

Distanţă de măsurare RA: 0 - 1999 cd . lx-1. m-2

Timp de măsurare 1 secunda pentru fiecare unghi de obser-

vare

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

ISO 20471, DIN 67520, MUTCD, ABNT.

Garanţie 2 ani 

MiniReflecto Vertical
Date tehnice 

PÂNĂ LA 4 UNGHIURI 
SIMULTANE 

• Disponibil cu geometrie simultană de 2 sau 4. 

• Adecvat pentru echipament de siguranţă ISO 20471. 

• Braţ extensibil de 5 metri şi telecomanda IrDA (opţional). 

• Ajustări libere şi unghi de iluminare. 

• Contactless - Măsurători impotriva luminii externe. 

• Înclinometru Digital Build-în pentru un unghi de control precis. 

• Temperatură, umiditate. 

• WAAS GPS (opţional). 

• SDCard detaşabil (4 GB minim). 

• Culoare transflectivă (poate fi citită la soare) LCD cu touch screen. 

• Tenhologie LED - aproape fără întreţinere. 

• Cutia de transport compatibilă cu bagajele carry-on în avion. 

• Măsurături rapide:1 secundă pentru fiecare de unghi de observatie.

• Înregistrează data, timpul, GPS, umiditatea, temperatura, unghiul... 

• Facilităţi LOG (Numele drumului, bornă kilometrică, culoarea, tipul materialului, ...) 

• Software EasyData gratuit pentru analizarea datelor şi rapoarte. 

• Limbi multiple. 

• Facilităţi medii cu valoare de updatare continuă. 

• Timer declansabil şi stop timer configurabil de către user. 

MiniReflecto Vertical
Caracteristici  
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MiniReflecto este retroreflectometrul unic de plăcuţe 

reflectorizante cu unghiuri duble existent  pe piaţă 

mondială. Sistemul optic patentat a fost conceput pentru a 

măsura retroreflectanţa RI a RRPM pe loc sau în laborator cu 

două unghiuri simultane de observaţie a 0.2° (sau 0.3°) şi 1°.

Mulţumită tehnologiei exclusive de suprimare a luminii directe, 

utilizatorul are acces total la zona măsurătorii în timpul 

citirii. Această face posibilă poziţionarea corectă pe teren şi  

controlul precis al unghiului de intrare.

Plăcuţe reflectorizante 
Retroreflectometru

ASTM E1696                                           0.2° / 1°

EN 1463                                                    0.3° / 1°

CONTROL 
TOTAL  

Mulţumită tehnologiei exclusive 

de suprimare a luminii directe, 

utilizatorul are acces total la zona 

măsurătorii. 

Aceasta face posibilă poziţionarea 

corectă pe teren şi controlul 

precis al unghiului de intrare. 
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Dimensiuni şi greutate 

Lungime 255 mm

Lăţime 155 mm

Inălţime 170 mm

Greutate 2.0 kg (cu baterie)

Cutie de transport 470 x 380 x 240 mm

Electric

Baterie Standard AA size (6 unităţi) 

Încărcător Automatic 100-240 V full range

Memorie SDCard ( minim 4 GB)

Display Color transflectiv,  touch screen

Interfaţă USB, serial si Bluetooth (optional)

Operaţional de la -10°C la 50°C

Sursă de lumina LED 

BlueTooth 

WAAS GPS                          

Kit ergonomic  

Plăcuţe reflectorizante - Opţiuni 

TOATE TIPURILE 
ŞI CULORILE  

Măsoară toate tipurile şi culorile de 

plăcuţe reflectorizante (RRPM) pe loc 

sau în laborator. 
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Standard de referinţă urmat 

Easylux Road Studs foloseşte o singură referinţă standard pentru 

a măsura cu acurateţe toate culorile şi tipurile de placuţe reflec-

torizante. Referinţa este urmărită la un laborator acredidat de 

standarde naţionale.

Unghi de iluminare 1.0° 

Unghi de observare 0.2° (sau 0.3°) si 1°

Deschidere de observare 0.1°  

Zona de măsurare 75 mm x 30 mm

Senzor de măsurare CIE V (λ) adaptat

Distanţă de măsurare RI: 0 - 2500 cd . lx-1

Timp de măsurare 1 secunda pentru fiecare unghi de observatie

Standarde ASTM E1696, EN1463

Garanţie 2 ani.

MiniReflecto Plăcuţe Reflectorizante
Date tehnice 

• 2 geometrii simultane: 0.2° (sau 0.3°) si 1°.

• Ajustare liberă a unghiului de intrare. 

• Măsurători externi impotriva luminii. 

• Acces total la zona măsurătoriilor în timpul citirii. 

• Permite poziţionarea precisă pe teren. 

• Controlul uşor al unghiului de intrare. 

• WAAS GPS (optional).

• SDCard detaşabil (4 GB minim). 

• Culoare transflectiva (poate fi citită la soare) LCD cu touch screen. 

• Tehnologie LED - aproape fără întreţinere. 

• Cutie de transport compatibilă cu bagajele carry-on în avion. 

• Măsurători rapide: 1 secundă pentru fiecare unghi de observaţie

• Înregistrează data, timpul, GPS, umiditatea, temperatura, înclinarea %... 

• Facilităţi LOG ca numele drumului, bornă kilometrică, culoarea, tipul RRPM... 

• Software EasyData gratuit pentru analizarea datelor şi rapoarte. 

• Limbi multiple. 

• Facilităţi peste medie pentru updatarea continuă a valorilor. 

• Timer declanşabil şi stop timer configurabil de către user. 

MiniReflecto Plăcuţe reflectorizante
Caracteristici  2 UNGHIURI  

SIMULTANE 
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CLASSIC

Classic Horizontal 
Lansat în 2006 ca o soluţie simplă şi robustă 

pentru controlul vizibilitatii marcajelor rutiere. 

Classic Vertical
Lansat în 2008 cu un sistem inovator de 

sursă de lumina LED, retroreflectometrul 

Easylux Classic Vertical este foarte compact 

şi simplu. 

Classic Road Studs - RRPM
Lansat în 2009 ca un instrument de laborator, 

RRPM-ul clasic a fost reproiectat să unească 

cerinţele din  teren privind poziţi şi controlul 

aliniamentului.

Produse clasice
Easylux retroreflectometrele clasice sunt proiectate cu ţintă pe simplitate şi practicabilitate. 

Toate produsele clasice folosesc tehnologia LED. Aceasta face ca instrumentul să nu necesite 

întreţinere şi este eficient din punct de vedere energetic. 
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HORIZONTAL
Easylux Horizontal Classic este un instrument robust, simplu şi 

intuitiv ,uşor de manevrat care poate evalua simultan vizibilitatea 

pe timpul nopţii (RL), vizibilitatea pe timpul zilei (Qd) , înregistrarea 

rapidă a temperaturii şi umidităţii relative a aerului , uşor şi fără efort. 
Classic Retroreflectometru

EN1436 RL   Qd

ASTM E1710                          RL

ASTM E2302 Qd

ASTM E2177 RL wet 30-meter geometrie 88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

15-meter geometrie 86.5° / 1.5°

Distanţă de măsurare RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1   

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

Zona de măsurare 70 x 190 mm

Senzor de măsurare Detectoare multiple  - CIE V (λ) adaptate

Timp de măsurare 1 secundă pentru RL sau  2 secunde pentru 

RL + Qd

Marcaje profilate Până la 2 mm

Dimensiuni 590 x 160 x 260 mm

Greutate 5.5 kg (cu baterie)

Standarde EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302,  

NBR 14723 (15-meter).

Classic Horizontal
Date tehnice  

Valabil pe :

• 15-meter geometrie;

• 30-meter geometrie; 

• Dual 15/30 geometrie. Electric
Baterie V.L.R.A 12 V reîncărcabilă 

Charger Automatic 100-240 V full range

Memorie Masuratori Internal 4000 

Display LCD caracter cu night vision

Interfaţă USB 

Operaţional -10°C to 70°C (distanţă extinsă)

Sursă de lumină  LED 

Classic Horizontal
Caracteristici 
• Tehnologie LED, baterie de lungă durată. 

• Depozitează peste 4000 de citiri. Interfaţă USB. 

• Distanţă extinsă de temperatură: -10° C până la 70° C. 

• FSoftware EasyData gratuit pentru analizarea datelor şi rapoarte. 

• NIST Standard Urmat (mărgele de sticlă preformate) .

• WAAS GPS (optional).

• Temperatura şi umiditatea relativă a aerului înregistrată la fiecare citire. 

• Stop-timer şi wet-timer programabil. 

• Meniu în 4 limbi (Engleză, Portugheză, Spaniolă şi Italiană) 

• Valabil în geometrie singulară sau dublă. 

• Aprobat de StrAusZert Germany (certificatul 0913-2014-04) 

• 2 ani garanţie. 

WAAS GPS                          

Kit Ergonomic 

Qd - Vizibilitate pe timpul zilei  

Portable Serial Printer 

Opţiuni 
StrAusZert Germany certificatul de test Nr. 0913-2014-04

Instrumentul vine cu o cutie de transport, certificat de calibrare, 

software Easydata, manualul utilizatorului (Engleză, Portugheză, Spaniolă şi 

Italiană), standard de calibrare traceable NIST, cablu USB şi un charger 

de baterie full-range universal. 
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VERTICAL

Easylux Vertical classic retroreflectometer este cel mai 

compact retroreflectometru cu unghi dublu de pe piaţă 

mondială.  Cu o lăţime de numai 180 mm şi o greutate de 

860 g, acest instrument practic poate măsura retroreflecţia 

(RA) tuturor tipurilor şi culorilor de indicatoare rutiere şi alte 

materiale, rapid şi fără efort.

Classic Retroreflectometru

Available on :

• Single angle.

• Dual angle.

ASTM E1709 

ASTM E2540                              

EN 12899-1                               

ISO 20471                                 

WAAS GPS                                                                

Braţ extensibil cu telecomandă 

Cititor de cod de bare                                

Cititor tag  RFid    ISO 15693 si ISO 1443A/B         

Options

2 years warranty.

Classic Vertical
Date tehnice 

Sistemul optic LED este în concordanţă cu 

specificaţiile CIE V( λ), permiţând măsurarea 

precisă a materialelor colorate fără a utiliza 

factori de corecţie. 

Unghi de iluminare -4° sau +5° 

Unghi de observare Până la 2 simultan .

Unghiuri valabile  : 0.2°,0.33°,0.5°,1.0°

Deschidere de 

observare 

0.1°  deschidere anulara.

Zona de măsurare 25 mm

Senzor de măsurare CIE V (λ) adaptat

Distanţă de măsurare RA: 0 - 1999 cd . lx-1. m-2

Timp de măsurare 1 sec pentru fiecare unghi de observare 

Memorie 4000 măsuri interne 

Interfaţă USB (compatibil cu software-ul Easydata)

Baterie LI-Ion 7.2 V 

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

ISO 20471, DIN 67520, MUTCD, ABNT.

Standard de referinţă urmat
Easylux foloseşte un singur standard urmat la un laborator naţional 

acredidat.
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Plăcuţe reflectorizante
Classic Retroreflectometru

ASTM E1696                                           0.2° / 1°

EN 1463                                                    0.3° / 1°

Tehnologia exclusivă de suprimare a 

luminii directe permite utilizatorului acces 

total în zona măsurătorilor în timpul citirii. 

Această face posibilă poziţionarea corectă 

pe teren şi controlul precis al unghiului de 

intrare. 

Easylux Road Studs este un retroreflectometru robust şi 

foarte compact. Cu o greutate de numai 3 kg, cu o manevrare 

simplă acest instrument poate măsură retroreflectia (RI) a tu-

turor tipurilor şi culorilor de plăcuţe reflectorizante - RRPM.

Aplicaţii şi utilizări:

• Verificarea vizibilităţii plăcuţelor reflectorizante pe  

       teren sau în laborator. 

• Inspecţia directă a terenului. 

Classic Road Studs
Date tehnice 

Classic Road Studs
Caracteristici 
• Valabil în geometrie singulară sau dublă. 

• Tehnologie LED, baterie de lungă durată. 

• Stochează peste 4000 de citiri. Interfaţă USB. 

• Scară extinsă de măsurare a temperaturii : -10° C până la 70° C. 

• Software EasyData gratuit pentru analizarea datelor şi rapoarte.  

• WAAS GPS (optional).

• Temperatura şi umiditatea relativă a aerului este 

     înregistrată pentru fiecare citire.  

• Meniu în 4 limbi (Engleză, Portugheză, Spaniolă şi Italiană) 

• 2 ani garanţie. 

Standard de referinţă urmat
Easylux foloseşte un singur standard urmat la un laborator acredidat 

naţional.

Unghi de iluminare 0° 

Unghi de observare 0.2° (sau 0.3°) si 1°

Deschidere de observare 0.1°  apertură anulară 

Zona de măsurare 135 mm x 30 mm

Senzor de măsurare CIE V (λ) adapted

Distanţă de măsurare RI: 0 - 2500 mcd . lx-1

Timp de măsurare 1 secundă pentru fiecare unghi de observare 

Memorie Măsurători  Internal 4000

Interfaţă USB (compatibil cu software-ul Easydata) 

Baterie LI-Ion 7.2 V 

Dimensiuni 250 mm x 180 mm x 170 mm

Greutate 3 kg (cu baterie) 

Standarde ASTM E1946, EN 1463
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DYNAMIC

DYNAMIC

Easylux Dynamic este primul retroreflectometru cu 

tehnologie LED continuă pentru autostrazi din lume.

Sursă de lumina LED patentată transformă echipamentul 

intr-unul eficient din punct de vedere energetic şi mai 

ales în ceea ce priveşte întreţinerea. 

Easylux Dynamic măsoară coeficientul vizibilităţii 

RL  pe timpul nopţii, sub lumina puternică a soarelui, 

pe uscat sau în condiţii de umiditate. De asemenea, 

marcajele profilate de până la 20 mm pot fi măsurate. 

measured.  

Retroreflectometru

EN1436 RL

ASTM E1710                          RL

ASTM E2177 RL wet

ASTM E2176 RL rain

ABNT 14723 15-meter

Valabil în  :

• 15-metri geometrie.

• 30-metri geometrie..

Sistemul optic LED, împreună cu răspunsul eye 

sensor CIE V(λ) permite măsurarea precisă a 

tuturor tipurilor şi culorilor de marcaje rutiere la 

viteza de trafic (până la 120 km/h).  
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30-metri geometrie 88.76° / 1.05° (ASTM E1710) 

1.24° / 2.29° (EN1436)

15-metri geometrie 86.5° / 1.5°

Distanţa de măsurare RL: 0 - 1999 mcd . m-2. lx-1  

Zona de măsurare 600 x 400 mm (16 de canale)

Senzor de măsurare Detectoare multiple  - CIE V (λ) adaptate

Deschidere de recepţie 0.33°

Marcaje profilate Până la 20 mm 

Dimensiuni 590 x 160 x 260 mm

Greutate 11 kg

Viteză de lucru Până la 120 km/h 

Garanţie 2 ani

Standarde EN1436, ASTM E1710,ASTM E2176, ASTM E2302, 

NBR 14723 (15-meter).

Easylux Dynamic
Date tehnice  

Şoferul are controlul cu telecomanda tabletei:

• Acoperire video cu indicator de poziţie. 

• Diagramă a progresiei RL.

• Diagramă cu valoarea şi poziţia în timp real 

• Valori medii cu spaţiul de integrare configurabil al utilizatorului.

• Butoane de mesaje pre-programate (praf, ploaie, întreţinere,...) 

• Măsurătoare Start / Stop.

• Măsurători RL continue in  condiţii meteo uscate sau umede.

• Tehnologie LED - aproape fără întreţinere.

• Funcţionează în orice condiţii de lumina (noaptea sau ziua)  

        chiar şi sub lumina puternică a soarelui.

• Măsurători de viteză mare în timp real.

• WAAS GPS - Compatibil cu software de mapping.

• Acoperire video pentru ghidarea şoferului. 

• Salvarea de fotografii pentru toate marcajele rutiere măsurate. 

• Şoferul poate să oprească înregistrarea de date sau să înregistreze 

        puncte de direcţie. 

• Detectarea, înregistrarea şi clasificarea plăcuţelor reflectorizante. 

• Software EasyData gratis pentru analizarea datelor şi rapoarte în Excel.

• Detectarea şi măsurarea liniilor duble. 

• Facilităţi peste medie pentru o continuă updatare a valorii. 

• Adaptor universal pentru maşină. Uşor de montat în orice parte a maşinii. 

• Geam de protecţie faţă detaşabil. Uşor de curăţat şi de înlocuit. 

• Lumină intermitentă în spate pentru atenţionare. 

• Încă o camera panoramică pentru supravegherea drumului (opţional). 

• Înregistrarea datei ,timpului ,poziţia GPS,temperatura, umiditatea relativă a 

        aerului, viteză, fotografii, alerte pentru şofer şi alte date relevante.

Easylux Dynamic
Caracteristici  
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ADMINISTRAREA 
PLĂCUŢELOR 

REFLECTORIZANTE

Easylux Dynamic poate detecta, 

înregistra şi clasifică toate ştifturile 

rutiere din zona măsurătorii.   

Electric

Energie 12 V 

Securitate Lumină intermitentă de avertizare în spate

Image log Până la 5 fotografii de marcaje rutiere pe secundă 

Display Tablet PC pentru asistenţa şoferului 

Interfaţă USB 

Operaţional -10°C to 70°C (distanţă extinsă)

Sursă de 

lumină 

LED 

Standard de referinţă urmat 
Easylux foloseşte un singur standard la un laborator acredidat de stan-

darde naţionale. 

Datele colectate de către unitatea de măsurare sunt stocate în 

computerul central ca rapoarte .CSV sau HTML. Dacă este necesar, 

datele pot fi criptate.

Liniile duble sunt măsurate individual cu valori separate pentru 

fiecare linie. 
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EasyData

EasyData este o unealtă software dezvoltată 

pentru a organiza datele măsurate de către 

retroreflectometrele Easylux. 

EasyData este furnizată la TOATE modelele de 

retroreflectometrele Easylux.  

 

 

Software

Windows 8 

DEVICE-uri COMPATIBILE 

Device Description

Minireflecto Toate modelele de MiniReflecto  

 (Horizontal, Vertical and Road Studs)

Classic Toate modelele de classic retroreflectom-

eters

Dynamic Modelele 30-metri şi 15-metri 

Puteţi descărca datele prin USB, interfaţă Bluetooth sau le puteţi 

citi prin SDCard pentru a genera rapoarte sau pentru o privire de 

ansamblu a locului unde au fost efectuate măsurătorile. Toate 

datele pot fi filtrate în funcţie de valoare şi culoare, exportate că 

fişiere XLS, KML şi afişate pe HARTA:

• Filtrare de date după valoare şi culoare 

• Generare de rapoarte a măsurătorilor în Excel 

• Afişare de puncte măsurate pe harta (GSP necesar) 
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.

Datele măsurate pot fi 

clasificate după valoare 

şi culoare. 

Rapoartele cu 

măsurătorile sunt 

generate automat în 

fişiere editabile Excel. 

Export KML.

Compatibil cu Google Earth .

 

Afişeaza automat valorile 

măsurate pe harta drumului 

(GPS necesar). 
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Toate instrumentele Easylux nu necesită recali-

brare sau servicii speciale cu excepţia cazurilor când 

sunt deterioate de factori externi. 

Pentru a asigura măsurători sigure este recomandat să 

verificaţi periodic referinţă standard a instrumentului. 

Utilizatorul poate cumpăra o nouă referinţă standard 

calibrată pentru a o înlocui pe cea veche sau poate 

să fie verificată independent utilizând Kit-ul Easylux 

Calibration care este vândut separat. 

În caz de deteriorare sau pentru o  verificare 

preventivă, Easylux oferă servicii de recalibrare la 

fabrică noastră utilizând standardele de referinţă. 

Servicii

Easylux Retroreflectometer 

Av. Artur de Queiros, 780 

Santo André - SP - Brazil.  

CEP: 09015-510 

 

Phone: +55 11 3438 3448 

Phone: +55 11 2564 4868 

vendas@easylux.com.br

CONTAT US

FOLOSIT 
 IN LUMEA INTREAGA
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Privind in viitor

Lansat în 2006
Front Wheels

LED optical system

8 kg

670 mm lungime  

Istoricul produselor Horizontal retroreflectometer

Instrumentele mari şi grele sunt nesigure şi nu sunt adecvate 

pentru controlul vizibilităţii drumului. 

Lansat în 2007 
6 kg

580 mm lungime 

MiniReflecto horizontal este rezultatul 

unui proiect ambiţios. Nu contează dacă 

este neconvenţional, noi suntem hotărâţi 

să depunem toate eforturile pentru a 

contrui cel mai bun instrument din lume. 

Toate ideile preconcepute despre optica 

vizibilităţii pe timpul nopţii au fost puse 

sub semnul întrebării şi reinventate. 

Pe tot parcursul dezvoltării, am şters 

cerinţele şi le-am rescris de câteva ori. 

Noi introducem un nou reper pe piaţă. 

Nici un alt retroreflectometru orizontal 

din lume nu poate egala ca mărime, 

performanţă sau greutate noul 

MiniReflecto.... Pur şi simplu nu poate 

fi egalat.

 

Lansat în 2009 
5.5 kg

550 mm lungime 

Lansat în 2013 
2.1 kg

250 mm lungime 

Easylux deţine azi cea mai avansată tehnologie 

optoelectronică a retroreflectometrelor. 
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