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Właściwości retroreflektometru LTL-XL

Instrument LTL-XL
LTL-XL to wytrzymałe, trwałe i zaawansowane urządzenie 
zaprojektowane do profesjonalnych pomiarów drogowych. Dzięki 
technologii Delty indeksu gradientu oraz opatentowanego systemu 
optycznego, urządzenie może mierzyć wszystkie rodzaje oznakowań 
płaskich i profilowanych. Sposób pracy układu optycznego spełnia 
wymagania CEN i ASTM dla oznakowań profilowanych oraz 
kolorowych.

LTL-XL spełnia następujące normy EN1436, ASTM E 1710, ASTM E 
2177, ASTM E 2302, ASTM E 2832

Ogólna charakterystyka

 · Pamięć o pojemności do 200 000 pomiarów
 · Obsługa w języku polskim
 · Czytelny, kolorowy wyświetlacz LED
 · GPS

 · Prezentacja danych w Goolge Earth
 · Interfejs USB
 · Kompensacja światła zewnętrznego
 · Wskazywanie i zapisywanie daty, godziny, 

wilgotności i temperatury
 · Możliwość rejestracji ID drogi, oznakowania i operatora
 · Możliwość uśredniania wyników
 · Wet timer ułatwiający pomiar na mokrym oznakowaniu
 · Trwałe źródło światła oparte na technice LED
 · Obsługa jedną ręką, przyjazna dla operatora

Cechy szczególne LTL-XL

 · Pomiar R
L
 i Qd w warunkach suchych i mokrych

 · Krótki pomiar, około 1 - 3 sekund
 · Pomiar oznakowania płaskiego i profilowanego do 5 mm

DELTA  / RoadSensors

Profesjonalne narzędzie do pomiaru odblaskowości oznakowania poziomego

2209.1.16



DELTA
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm
Denmark
Tel. +45 72 19 40 00
roadsensors@delta.dk
roadsensors.com

Właściwości

LTL-XL mierzy wszystkie rodzaje oznakowania poziomego na 
symulowanym dystansie 30 metrów z najwyższą precyzją. 
Odtwarzalność urządzenia to +/- 5% a powtarzalność to +/- 2%.

LTL-XL mierzy R
L
 (widzialność nocą), Qd (widzialność dzienna), 

widzialność w warunkach suchych, mokrych i ciągłego deszczu.

LTL-XL może mierzyć białe i żółte oznakowanie bez dodatkowych 
regulacji.

LTL-XL posiada automatyczną kompensację światła zewnętrznego, 
tak więc światło dzienne lub inne źródła światła nie wpływają na 
dokładność pomiarów.

Oprogramowanie Road Sensor Control (RSC) dostarczane wraz z 
urządzeniem łączy się poprzez interfejs USB i ułatwia sczytywanie 
danych z urządzenia oraz generowanie raportów Excel. Dane GPS 
można przetransferować do oprogramowania Google Earth w celu 
wizualizacji wyników w miejscu wykonania pomiarów.

Wyposażenie dodatkowe

LTL-XL może zostać wyposażony w regulowany uchwyt oraz kółka 
ułatwiające pracę w terenie. Regulowany uchwyt umożliwia pracę 
w komfortowej pozycji, a kółka ułatwiają przenoszenie aparatu 
z miejsca na miejsce. Wszystkie czynności może wykonać jedna 
osoba, jedną ręką bez stwarzania zagrożenia dla ruchu drogowego. 

LTL-XL może zostać wyposażony we wbudowany precyzyjny 
odbiornik GPS oraz drukarkę. GPSumożliwia dokładne określenie 
miejsca pomiaru. Drukarka natychmiastowo przenosi wynik na 
papier w wyniku czego otrzymujemy pisemne potwierdzenie 
wykonania pomiaru.

Wewnętrzna pamięć umożliwia zapisanie do 200 000 wyników 
pomiarów wraz z ważnymi informacjami.

Wzorce kalibracyjne

Wzorce kalibracyjne urządzenia LTL-XL kalibrowane są w 
laboratorium DELTA akredytowanym przez DANAK i są zgodne z 
międzynarodowymi normami takimi jak PTB (Physikalish- Technische 
Bundesanstalt, Germany) i NIST (National Institute of Standards 
and Technology (USA). Zalecana dzienna kalibracja urządzenia jest 
bardzo szybka i łatwa do wykonania.

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

Scopus Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 71/2 
81-512 Gdynia
Tel: (058) 664 84 09; +48 660 003 729
www.scopus.com.pl 
e-mail: info@scopus.com.pl
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