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Laboratorium Fotometrii firmy MILOO-ELECTRONICS sp. z o.o. 

CENNIK POMIARÓW 

Rodzaj usługi 

Max. czas 
oczekiwania 
na wynik** 

[ilość dni 
roboczych] 

Koszt netto 
[zł] 

• Pomiar bryły fotometrycznej oprawy w systemie C- ɣ  
z rozdzielczością: ΔC = 5°, Δɣ = 1°,  

• przygotowanie pliku fotometrycznego w formacie 
EULUMDAT*  

4 900 

• Pomiar bryły fotometrycznej oprawy w systemie C- ɣ  
z rozdzielczością: ΔC = 15°, Δɣ = 2°,  

• przygotowanie pliku fotometrycznego w formacie 
EULUMDAT* 

3 500 

• Wykonanie elementu montażowego umożliwiającego 
umieszczenie badanej oprawy w układzie pomiarowym. 
(Dla każdej oprawy o różnych wymiarach konieczne jest 
wykonanie osobnego elementu montażowego).  

4 300 

• Pomiar widma światła emitowanego z oprawy  

• Raport wynikowy zawierający rozkład widmowy 
zmierzonego promieniowania z zakresu widzialnego 
oraz wyznaczone na jego podstawie wartości Tc, 
współrzędne trójchromatyczne, współczynnik 
oddawania barw Ra oraz R1-R15.  

3 400 

• Pomiar strumienia świetlnego w kuli Ulbrichta  
o średnicy 1,5 m 

• Raport wynikowy  

3 400 

• Pomiar charakterystyki świecenia pojedynczej diody dla 
15 punktów pracy 

• Raport wynikowy zawierający uzyskaną 
charakterystykę  
w formie tabelarycznej i w formie wykresu oraz rozkład 
widmowy promieniowania dla każdego zmierzonego 
punktu pracy. 

5 600 

*Plik zawiera wyznaczony w pomiarze strumień świetlny oraz średnią wartość mocy 

pobieranej przez oprawę w czasie pomiaru. 

** Czas oczekiwania liczony od momentu otrzymania próbki oraz wpłacenia zaliczki. 
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Laboratorium Fotometrii ma również możliwość wykonania innych, nie standardowych 

pomiarów. Warunki i koszt uzgadniane są indywidualnie. 

Warunki płatności:  
Zaliczka w wysokości 50% kosztu usługi na podstawie faktury pro forma przed rozpoczęciem 
badań.  
Pozostałe 50% - płatność 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 

 

 

 

 


