3M™ EM Eye Meter
MĚŘENÍ ELEKTROSTATICKÝCH VÝBOJŮ, ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE
A RADIOFREKVENČNÍCH SIGNÁLŮ
Síla stolních měřicích přístrojů soustředěná
do vaší kapsy
Bez ohledu na to, zda se zabýváte vývojem výrobků,
elektromagnetickou kompatibilitou, ochranou proti
elektrostatickým výbojům, montáží nebo údržbou
zařízení nebo pracujete ve výzkumu, vaše práce vždy
závisí na měřicích zařízeních, která máte k dispozici.
Vše, čeho můžete nebo nemůžete dosáhnout, závisí
na schopnosti provádět různá měření, shromažďovat
a ukládat data, prezentovat a zpracovávat je
nejvhodnějším způsobem - to vše souvisí
s možnostmi a pohotovostí jednotlivých přístrojů.
Pro usnadnění práce vyvinula společnost 3M přístroj
EM Eye Meter - jeden z nejmenších a
nejvšestrannějších
přístrojů
pro
měření
elektromagnetických polí (EMF – Electromagnetic
field),
radiofrekvenčních
signálů
(RF)
a
elektrostatických výbojů (ESD - Electrostatic
discharge), jehož možnosti jsou dány připojeným
konkrétního modulárního snímače vybaveného
anténou. Tento přístroj umožňuje s nevelkými
náklady rozšířit možnosti měření, protože přidání
nového snímače je finančně méně náročné než
koupě celého nového přístroje. Při své hmotností 275
gramů se přístroj EM Eye Meter doslova vejde do
dlaně nebo kapsy košile. Plně dotykový a velky TFT
displej mimořádně usnadňuje ovládání přístroje.

Detekce elektrostatických výbojů (ESD)
Přístroj EM Eye Meter s příslušným ESD snímačem je schopen detekovat elektrostatické
výboje a analyzovat je ve většině charakteristik jako např. HBM (výboj lidského těla), CDM (
výboj elektronických komponentů) a MM (výboj kovových částí nebo el. zařízení). Dokáže též
odfiltrovat události nesouvisející s elektrostatickými výboji a tím usnadnit analýzu, např.
jiskření výbojek nebo elektromotorů. Přístroj je snadno ovladatelný a může jej používat téměř
každý kdo se zabývá ESD problematikou. Přístroj zobrazuje informace o předpokládaném
vybíjecím napětí na určitém místě, dále čas kdy k výboji došlo a též kolik výbojů se již
uskutečnilo. Protože rozměry přístroje jsou velmi malé, lze jej použít ve stísněném prostoru
uvnitř zařízení nebo v konkrétním místě, které je potřeba testovat. Pro prostředí s rozšířeným
rozsahem teplot se k přístroji EM Eye Meter připojuje samostatná vzdálená anténa, která
pracuje téměř za všech podmínek. Všechny údaje se zaznamenávají na mini SD™ kartu
z důvodu snadné evidence a zpracování ve formě excelovské tabulky.
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Měření elektromagnetických polí (EMF)
Pouhým zasunutím modulu EMF snímače do přístroje EM Eye Meter se přístroj změní na
jednoúčelový přístroj pro měření elektromagnetických polí, měřič hustoty signálu (Power
Density) a měřič EIRP (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon). Přístroj EM Eye Meter
detekuje a měří vysokofrekvenční elektrická pole, která se mohou vyskytovat v zařízeních,
nástrojích, elektronických deskách nebo v kterémkoliv výrobním procesu. Přístroj EM Eye
Meter také měří podle specifikací elektromagnetická pole mobilních telefonů, televizních
signálů šířených vzduchem, bezdrátových sítí LAN a dalších zdrojů generujících
elektromagnetická pole. EMF modul je vybaven miniaturní směrovou anténou, která měří vždy
pouze jeden parametr. Na základě změřeného parametru potom přístroj vypočítává další
parametry. Při měření vyzařování z určitého zdroje směrová anténa omezuje vliv okolních
elektromagnetických polí. Proto ať již pracujete při vývoji výrobků nebo se zabýváte mobilními
telefony, televizními signály nebo bezdrátovými sítěmi LAN, přenosný přístroj EM Eye Meter je
užitečným pomocníkem a důležitou součástí vybavení.

Snímač radiofrekvenčních (RF) signálů
Přístroj EM Eye Meter s modulem RF snímače je schopen měřit tyto RF signály. Vzhledem
k tomu, že dokáže zobrazit napětí RF signálů, často jej využívají konstruktéři a technici
z oblasti radiokomunikací. Přístroj EM Eye Meter vykazuje mimořádnou citlivost a linearitu.

Vlastnosti přístroje 3M™ EM Eye Meter
Modulární konstrukce
Díky modulární bázi nachází přístroj 3M™ EM Eye Meter
uplatnění v nejrůznějších aplikacích. Svým provedením je
předurčen pro měření elektrostatických výbojů (ESD),
elektromagnetického pole (EMF), výkonové hustoty,
ekvivalentního izotropního vyzařovaného výkonu (EIRP) a
radiofrekvenčních signálů (RF). Přístroj lze dodat vcelku se
všemi jmenovanými moduly nebo pouze s určitým modulem
dle účelu použití.
Zapnutí z dotekového displeje
Přístroj EM Eye Meter je vybaven moderním uživatelským
rozhraním. Všechna tlačítka a ovládací prvky se zobrazují
přímo na displeji. Vzhledem k jejich zobrazení a dotykovému
ovládání může uživatel snadno používat jednotlivé funkce
vestavěné do přístroje.
Zvukové výstupy pro reproduktor a sluchátka
Přístroj EM Eye Meter je doplněný o reproduktor díky němuž
se stává všestranným zvukovým indikátorem, který např. při
RF měření též „praská“ jako rádio, což dopomáhá správnému
vjemu měřených veličin . Pokud se přístroj používá
v hlučném místě, lze do přístroje zapojit sluchátka, aby byly
zvukové indikace zřetelné.
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Vzdálená nebo přístrojová anténa
Měření nebo technika měření mnohdy probíhá ve velmi
omezeném prostoru. Proto je přístroj EM Eye Meter malý a
snadno přenosný a může být doplněn o další přídavná
zařízení, která usnadňují práci v těžko přístupných místech
nebo místech s vysokou či nízkou teplotou.
Snadné ukládání dat na paměťovou kartu
Přístroj EM Eye Meter podporuje ukládání dat na miniSD™
kartu a export dat do tabulkového procesoru Excel. Data jsou
snadno dostupná a uživatel je může rychle analyzovat. Na
základě výsledků měření je uživatel schopen se rychle
rozhodnout a své zásahy ověřit.

Technické specifikace
Všeobecné údaje
Detekce elektrostatických výbojů ESD (V)
Měření elektromagnetických polí EMF (W/m, dBµV/m)
Měřicí funkce

Měření hustoty signálu PD (W/cm2)
Měření ekvivalentního izotropního vyzařovaného výkonu EIRP (mV)
Měření radiofrekvenčních signálů RF (mV, dBm)

Zvuková indikace
Externí ukládání dat
Interval ukládání

Reproduktor: zvukový signál nebo analogový výstup s řízením hlasitosti
MiniSD™ karta, formát FAT32
SanDisk 512 MB, 1 GB, 2 GB
Špičkové hodnoty: 1-360 s, průměrné hodnoty: 0,1-360 s
1) Lithium-iontová dobíjecí, interní

Typ baterie

2) Lithiová knoflíková, interní
Uživatel nemůže provádět zásah do interních baterií. V tomto případě
kontaktujte prosím společnost 3M.

Doba provozu přístroje z

Nabitá baterie: ~ 8 hodin při 10 % jasu; ~ 4 hodiny při 100 % jasu.

baterie

Doba nabíjení: 2 hodiny

Provozní teplota

10 - 40 °C

Relativní vlhkost

30 % - 70 % RH

Displej

TFT RGB LCD 240 x 320 pixelů

Rozměry přístroje

65 (šířka) x 32 (hloubka) x 105 (délka) mm

Zásuvka pro sluchátka

3,5 mm

Konektor pro anténu/kabel Opačný SMA
Vstup: 100-240 V~, 50 - 60 Hz, 0,2 A
Napájení/nabíječka

Výstup: 5,0 V, 1000 mA
Napájecí konektor : + střed,  ּסvnitřní 1,3 mm, vnější 3,5 mm
Adaptér pro : EU, USA, Čína, Korea, Taiwan, Filipíny
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Schvalovací značky napájení/nabíječky:

Použití

Funkce

Elektrostatické výboje (ESD)
Elektrostatický audit a dohled
Elektrostatická environmentální diagnostika
Omezení defektů výroby způsobených ESD
Ukládání dat pro hlášení o ESD a pro
antistatistickou analýzu

Elektrostatické výboje (ESD)
Detekce elektrostatických výbojů a lokalizace jejich
zdrojů
Měření velikosti jednotlivých elektrostatických výbojů
Počítání elektrostatických výbojů
Ukládání údajů o výbojích, jejich velikosti a čase/datu
pro vytvoření elektrostatických environmentálních grafů
a záznamů
Poslech „praskání“ elektrostatických výbojů z interního
reproduktoru nebo volitelnými sluchátky

Elektromagnetická pole
Diagnostika elektromagnetických polí
Montáž a údržba antén
Telekomunikace (CW, TDMA/GSM/DECT)
Radiofrekvenční bezpečnost
Diagnostika napájecích zařízení
Analýza rušení
Lokální průzkum
Radiofrekvenční signály
Konstrukce výrobků
Výzkum a vývoj
Servis, opravy a údržba radiofrekvenčních
zařízení

Elektromagnetická pole
Měření intenzity elektromagnetického pole ve velkém
dynamickém rozsahu
Měření spojitých a impulzních polí
Měření intenzity pole a výkonové hustoty
Měření hodnoty EIRP vysílače
Lokalizování zdrojů elektromagnetického rušení
Radiofrekvenční signály
Široký frekvenční rozsah (1 MHz až 2,5 GHz)
Velký dynamický rozsah

Specifikace snímače elektrostatických výbojů (ESD)
Režimy detekce ESD

Model lidského těla (HBM – human body model), model stroje (MM –
machine model), model nabitého zařízení (CDM – charged device model),
přímý vstup (ESD), všechny signály (ESD a ostatní šumové signály)

Rozlišení přímého vstupu

1 mV (1 mV - 15 mV); 15 mV (1 mV - 1500 mV)

Prahové rozlišení

1-10 V, 10-990 V. Přímý vstup: 1 mV (1 - 15 mV) a 15 mV (15 - 1500 mV)

Rozsah detekční

1,3 cm - 38,1 cm

vzdálenosti
Rozsah čítače ESD

0 - 32767

Hardwarové nastavení

Jas, doba automatického vypnutí

Volba antény

Vlastní nebo vzdálená (CTC113 pro běžné použití nebo CTC115 pro
použití při vysokých teplotách)

Snímač elektromagnetického pole
Funkční režimy

Elektromagnetické pole Měření výkonové

Měření EIRP

hustoty
Plný rozsah

0,001-20,00 V/m

Min: 0,027 nW/cm2

Min: 0,001 W

Max: 106,1 uW/cm2

Max: 5333 W na 20 m
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Průměrný rozsah

0,01-20,00 V/m

Min: 0,027 nW/cm2

-

Max: 106,1 uW/cm2
Referenční rozsah

0,01-20,00 V/m

paměti
Běžný referenční

0,01-20,00 V/m

Min: 0,027 nW/cm2

-

Max: 106,1 uW/cm2
V/m, dBuV/m

W/cm2

Vzdálenost pro EIRP
Rozsah činitele

-

Max: 106,1 uW/cm2

rozsah
Jednotky

Min: 0,027 nW/cm2

W-m
0,25 - 20,0 m

-40,0 až 40,0 dBm-1

antény
Hardwarové

Jas, doba vypnutí,

nastavení

činitel antény (AF –
antenna factor)

Frekvenční pásmo

10 MHz - 2,5 GHz

Specifikace snímače radiofrekvenčních signálů (RF)
Režimy snímače

dBuV, dBm, mV

Dynamický rozsah

Min: 52 dBuV Max: 106,9 dBuV; Min: -55 dBm Max: 0 dBm; Min: 0,4 mV
Max: 223,6 mV

Referenční rozsah pro:

0,100 - 224,0 mV

špička/průměr
Rozsah intervalu záznamu

1 - 360 s

Rozsah průměrování

0,1 - 360 s

záznamu
Externí ATT

00 dB / 20 dB

Frekvenční pásmo

1 MHz až 2,5 GHz

Objednací čísla výrobků
Číslo modelu Popis
CTM048-2128 EM Eye Meter s ESD snímačem a EMI snímačem, 80-0012-2091-4
CTM048-21
EM Eye Meter s ESD snímačem, 80-0012-2092-2
CTM048-28
EM Eye Meter s EMI snímačem, 80-0012-2093-0
CTM048-29
EM Eye Meter s RF snímačem, 80-0012-2094-8
Pokud přístroj EM Eye Meter chcete doplnit o další snímače, můžete objednat:
CTC021
ESD snímač, 80-0012-2095-5
CTC028
EMI snímač, 80-0012-2096-3
CTC029
RF snímač, 80-0012-2097-1
3M je ochranná známka společnosti 3M.
SD, miniSD a microSD jsou ochranné známky společnosti SD Association, Japonsko.
Důležité upozornění
Informace uvedené v teto publikaci se zakládají na výsledcích testů, které považujeme za
spolehlivé. Výsledky jichž dosáhnete vy sami se mohou od publikovaných lišit v závislosti na
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typu testu a na konkrétních podmínkách. Výsledky musíte sami vyhodnotit a rozhodnout se,
zda výrobek vašim potřebám vyhovuje. Jelikož podmínky, za nichž se náš produkt používá,
jsou mimo naši kontrolu a v mnoha případech se velmi liší, budou se nároky z titulu
odpovědnosti za vady v případě poskytnutí záruky řídit vždy příslušnými záručními
podmínkami společnosti 3M Česko, spol. s r.o., a dále příslušnými právními předpisy, tj.
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v plátnem zněni.
Záruka; omezení nápravných opatření; omezení povinností
Na tomto výrobku nedojde k závadě způsobené materiálem nebo nesprávným zpracováním,
a to po dobu jednoho roku od data prodeje. SPOLEČNOST 3M NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁRUKY, ŽÁDNÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI
NEBO VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ. Pokud dojde během výše uvedené záruční
doby k závadě výrobku, budete mít výhradní nárok na výměnu nebo opravu výrobku
společnosti 3M, případně na vrácení prodejní ceny za výrobek společnosti 3M, a to dle
rozhodnutí společnosti 3M. S výjimkou situací omezených zákonem nenese společnost 3M
odpovědnost za žádné nepřímé, zvláštní, nahodilé nebo následné ztráty nebo škody
vyplývající z výrobku společnosti 3M, bez ohledu na výroky právní teorie.
Pro více informací kontaktujte 3M.
3M Česko, spol. s r.o.
Electro&Communications
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Email: 3MCesko@3M.com
Web: www.3M.cz
Recyklujte, prosím. © 3M 2009. Všechna práva vyhrazena.
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