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De functies van de retroreflectiemeters LTL-XL & 
LTL-X Mark II

De instrumenten LTL-XL & LTL-X Mark II
De LTL-XL en LTL-X Mark II zijn robuuste, duurzame en geavanceerde
instrumenten, ontwikkeld voor professionals en voorzien 
van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van licht- en 
sensortechnologie. Dankzij de gradiëntoptische technologie 
van DELTA en het gepatenteerde optische systeem kunnen de 
instrumenten alle soorten vlakke en geprofileerde markeringen 
meten. In de sensorrespons zijn de CIE-oogrespons en de CIE-
standaardlichtsoort A gecombineerd en de respons voldoet zowel 
aan de CEN- als ASTM-eisen op het gebied van profielcapaciteit en 
kleur.

De LTL-XL en LTL-X Mark II voldoen aan de volgende standaarden: 
EN 1436, ASTM E 1710, ASTM E 2177; ASTM E 2302 en ASTM E 
2832.

De algemene functies  
 · Groot geheugen met een capaciteit voor meer dan 200.000  

metingen
 · Meertalig menu
 · Eenvoudig afleesbaar LED-display in kleur
 · GPS-positionering
 · Presentatie van gegevens en Goggle Earth
 · USB-interface
 · Strooilicht compensatie
 · Tonen en opslaan van dag, tijd, vochtigheid en temperatuur
 · Functie voor invoeren en opslaan van weg-id, type markering  

en gebruikers-id
 · Functie voor gemiddelde metingen
 · Wet timer voor het meten van natte wegmarkering
 · Geleverd met onderhoudsvrije LED-verlichting
 · Eenhandsbediening, gebruikersvriendelijk
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De functies van de LTL-XL 
· R

L
 en Qd bij droge en natte omstandigheden

· Korte meettijd van 1-3 seconden
· Meten van vlakke en geprofileerde markeringen tot 5 mm

De functies van de LTL-X Mark II
· R

L
 ubij droge en natte omstandigheden en aanhoudende regen

· Korte meettijd van minder dan 1 seconde
· Meten van vlakke en geprofileerde markeringen tot 15 mm
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Functies
De LTL-XL en LTL-X Mark II meten alle soorten wegmarkering bij een 
gesimuleerde afstand van 30 m met maximale nauwkeurigheid. De 
instrumenten hebben een reproduceerbaarheid van ± 5% en een 
herhaalbaarheid van ± 2%.

De LTL-XL en LTL-X Mark II meten (afhankelijk van het gekozen 
model) RL (nachtzichtbaarheid), Qd (dagzichtbaarheid) en 
de zichtbaarheid bij droge en natte omstandigheden en bij 
aanhoudende regen.

De LTL-XL en LTL-X Mark II meten zonder verdere afstelling witte en 
gele markeringen.

De LTL-XL en LTL-X Mark II hebben automatische 
strooilichtcompensatie, wat betekent dat daglicht en andere 
lichtbronnen de nauwkeurigheid van de metingen niet beïnvloeden.

De bij het instrument geleverde Road Sensor Control (RSC)- 
software en de USB-interface maken het downloaden van gegevens 
en opstellen van rapporten (bijv. in Excel) eenvoudig. GPS-gegevens 
kunnen eenvoudig worden overgezet naar een GPS-programma, 
zoals Google Earth, om inzichtelijk te maken waar de metingen zijn 
uitgevoerd.

Extra's
De LTL-XL en LTL-X Mark II kunnen worden voorzien van een 
verstelbare hendel en wielen voor een ergonomisch correct en 
eenvoudig gebruik van het instrument. De verstelbare hendel 
zorgt ervoor dat de operator rechtop kan werken en de wielen 
vereenvoudigen het verplaatsen van het instrument naar een 
nieuwe meetlocatie. Alle handelingen kunnen met één hand 
worden verricht, waaronder met één druk op de knop vergrendelen 
wat een eenvoudig en veilig gebruik in het verkeer garandeert.

Kalibratiestandaarden
De LTL-XL en LTL-X Mark II kunnen worden voorzien van 
geïntegreerde precisie met WAAS GPS en een printer. Met GPS 
kunt u zeer nauwkeurig bepalen waar een specifieke meting is 
uitgevoerd. De printer kan u direct schriftelijk bewijs aanleveren 
voor een meting. Het interne geheugen slaat de metingen 
automatisch op, inclusief relevante ondersteunende gegevens. 
De instrumenten LTL-XL en LTL-X Mark II zijn gekalibreerd in het 
door DANAK-geaccrediteerde DELTA-laboratorium en traceerbaar 
conform de standaarden van PTB (Physikalish-Technische 
Bundesanstalt, Duitsland) en NIST (National Institute of Standards 
and Technology, VS). De aanbevolen dagelijkse kalibratie van de 
instrumenten is eenvoudig.

Contact en meer informatie

Voor meer informatie over de DELTA LTL-XL en LTL-X Mark II kunt u 
contact opnemen met:

Phone +45 72 19 46 30 
kaa@delta.dk 
roadsensors.com

Market Manager
Kjeld Aabye
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