
När det gäller testinstrument 

0510-884 90 
    info@carpart.se 

LJUSINSTÄLLARE 
     MOON PLUS 

Digital ljusinställare för alla typer av fordon. Ljusinställaren är utrustad med Cmos kamera för 
mätning av DLA (s.k. intelligent ljus typ MATRIX mm). Klarar alla moderna lamptyper. Mäter 
även luxtalet för både helljus och halvljus. Mycket användarvänlig TFT-display med programvara 
som kan uppdateras via USB.  
Med inclinometer för automatisk lutnings kompensation (slope-funktion). Levereras med batteri-
laddare. 
 
Skensystem för golv finns som tillval. 
 

     Art.nr: 30-12799/P/L2X/INC 
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      DIGITAL LJUSINSTÄLLARE  

TecnoLux MOON 
 
     - DLA - Dynamic Light Assist 
 
     -  lux mätning hel– och             
 halvljus 
 
     - 12v (laddare ingår) 
 
     - invändigt motviktssystem 
       för höjning och sänkning av 
       optikhuset 
 
     - justerbar höjd 200mm  
       till 1450mm 
 
     - kraftig konstruktion i  
       aluminium. 
 
     - 230mm glaslins 
 
     - optikhuset har anslutningar 
 på baksidan för RS232 port 
 och USB port 
 
 
 
Den inbyggda kameran läser 
halogen, xenon, LED, halvljus, 
helljus och dimljus. 

Touch screen  
display 5,7” 

Justerbar laser 

Höjdsensor option 
 
Som tillval finns det en 
höjdsensor som mäter 
avståndet från golvet 
till centrum på linsen i 
optikhuset. Värdet 
sänds automatiskt till 
elektronikenheten. 
 
Art.nr: 30-129010164 

      Inclinometer som standard 
  (slope-funktion) 
 
Optikhuset har inclinometer som standard 
som registrerar 0-positionen. 
När ljusinställaren placeras på mätplatsen 
läser sensorn av golvets lutning och 
skickar värdet till elektronikenheten.  
Korrigeringen kalkyleras och visas före 
test. 
 
Accelerometer ref. axlar: X, Y, Z 
Accelerometer noggrannhet: 0.057° 
( 1cm/10 meter) 

Wi-Fi, Bluetooth Option 
 
Om ljusinställaren är ut-
rustad med bluetooth-
enhet (tillval) kan ljusin-
ställaren även utrustas 
med ett LAN-interface 
(tillval) och en WiFi-
modul (tillval) för trådlös 
kommunikation. 
 
Bluetooth (master/slave) 
Art. 30-025030064 
 
Bluetooth (enkel) 
Art. 30-025030103 
 
LAN interface 
Art. 30-129.999.203 
 
WiFi modul  
Art. 30-F7D2102 
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Halvljus = Halogen, xenon och led 
Mäter = Vertikal avvikelse  – Horisontal avvi-
kelse 

Rollvinkel [eng. rolling angle] 

"A": ljusgränslinje, som består av två sektioner: 
En horisontaldel och en stigande del (stigande rät linje) även kallad skuldra 
[eng. ”shoulder"].  
Ljusgränsen måste ligga inom det toleransområde som föreskrivs i denna 
guideline. 

"B": brytpunkt för asymmetriskt ljus; mittpunkt för symmetrisk ljus. 
"C":  brytpunktsavvikelse i vertikalled (även kallad stigningsvinkel 
[eng. ”pitch angle”]). Detta värde anges alltid som ett absolutvärde (utan 
tecken). Kan visas i följande enheter: %, cm / 10 m, grader 
"D": brytpunktsavvikelse i horisontalled. Detta värde anges alltid som ett 
absolutvärde (utan tecken). Kan visas i följande enheter: %, cm / 10 m, grader 
"α": vinkel mellan stigande linjen "skuldran" och horisontallinjen på ljus-
gränslinjen (även kallad gir vinkel [eng. ”yaw angle”] för asymmetrisk halv-
ljus). 

"β": vinkeln mellan den vänstra delen av ljusgränslinjen och horisontallinjen (även kal-
lad rullningsvinkel [eng. roll angle], vanligtvis noll) 

”E": nollpunkt för ljusstrålen (mitten av strål-
kastaren). Denna punkt ligger till grund för de upp-
mätta värdena. Avvikelser mäts från denna punkt. 
"F": toleransområde. Helljusets hot spot bör 
vara inom detta intervall.  

"G": hot 

spot. 
"H": horisontellt avstånd till hot spot från mittpunk-
ten . 
Kan visas i följande enheter: %, cm / 10 m, grader  
"I": vertikalt avstånd till hot spot från mittpunkten.  
Kan visas i följande enheter: %, cm / 10 m, grader 

Helljus 

Plusversionen har en mjukvara som hanterar nedan funktioner: 

Dimljus 
 

Dimljuset mäts på ett liknande sätt som halvljuset, med den skillnaden att ljusgräns-
linjen inte har en brytpunkt. Ljusgränslinjen är en helt horisontal linje. 
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Intelligenta strålkastarsystem: 
I och med införandet av intelligenta strålkastarsystem spelar riktighet med avseende på strålkastarens 
utformning en allt viktigare roll (noggrannare toleranskrav). Biltillverkare har tillhandahållit särskilda 
konfigurationsskärmar för att korrekt kunna utföra inställning av deras intelligenta strålkastare. Detta 
måste väljas via diagnosenhet.  

"B": avvikelsen för ljusgränslinje i vertikal-
led från centrumlinje. Värdet visas som ett 
absolutvärde. Möjliga enheter: %, cm / 10 
m, grader 

"C": avvikelsen för ljusgränslinje i horisontalled från 
medianen. Värdet visas som ett absolutvärde i vinkel-
minuter 

Strålkastare med matrix funktion 

”A ": Avvikelsen för ljusgränslinje i 
horisontal-led från centrumlinje. 
Värdet visas som ett absolutvärde. 
Möjliga enheter: %, cm / 10 m, gra-
der 

 
Strålkastare med Dynamic Light Assist (DLA) 
Bilder nedan visar de viktigaste mätdimensionerna för strålkastare med Dynamic Light Assist (DLA). 

Mätområde / Egenskap   Enhet/Område 
       
Mätning vertikalled (upp/ner)   0 – 600 mm / 10 m (0 ‐ 6 %) 

Mätning horisontalled (höger/vänster): 0 – 1000 mm / 10 m (0 ‐ 10 %) 
Ljusstyrka      0 ‐ 240 lx (0 ‐ 150.000 cd) 
Belysningsstyrka     0– 150.000 lx 
Höjd från golv till optiskt centrum  240 ‐ 1450 mm 
Spänningsmatning (internt batteri)  12 V 
Matning batteriladdare                              100 – 240 V, 50/60 Hz 
 
Mätnoggrannhet / Egenskap  Enhet/Område 
 
Ljusintensitet     +/‐ 5% 
Avvikelse vertikalled    +/‐ 0,1% 

Avvikelse horisontalled    +/‐ 0,2% 


