
Kontaktivaba infrapuna- termomeeter  
Kasutusjuhend 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、Tutvustus 

Seade on kompaktne, vastupidav ja lihtsalt kasutatav. 

Suunake soovitud kohta ning vajutage nupule, pinna 

mõõtmistulemuse saate vähem kui sekundiga. 

Võimaldab kontaktivabana ohutult mõõta kuumi, 

ohtlikke või raskesti ligipääsetavaid objekte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tööpõhimõte 
Infrapuna-termomeeter mõõdab objekti pinna 
temperatuuri. Seadme optika määrab kiirgava, 
peegelduva ja edastatava energia ning fokusseerib selle 
andurisse. Seadme elektroonika kuvab tulemuse 
näidikul. Kasutusmugavuse ja sihtimistäpsuse 
suurendamiseks on seadmel laserpointer. 
Hoiatus 
Infrapuna-termomeetri kasutamisel kaitske seadet: 
--EMF (elektromagnetväljad) mida edastavad näiteks 
osad keevitusaparaadid, induktsioonküttekehad jm. 
--Temperatuuririke (põhjustatud ümbritseva 
temperatuuri suurest või järsust muutusest, vältimiseks 
laske seadmel enne kasutamist tunni jagu 
stabiliseeruda). 
--Ärge asetage seadet kõrge temperatuuriga objektide 
peale või ligidusse. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hoiatus 
Ärge suunake laserit silma või mitte otse 

tagasipeegelduvatele pindadele. 
1. Suunake termomeeter mõõtes otse mõõdetava 

objekti poole ja vajutage kollast päästikut. 
Mõõdetav objekt peaks olema suurem kui 
mõõtepunkt (vaadake järgnevat diagrammi). 

2. Distantsi ja mõõtepunkti suurus: kui distants 
mõõdetava objektini suureneb, suureneb ka vajalik  
mõõtepunkti suurus 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mõõteväli: kontrollige et mõõdetav objekt oleks 
suurem kui mõõtepunkti suurus. Mida väiksem 
mõõdetav objekt seda väiksem on ka mõõtmise 
vahemaa. Kui vajalik on ülitäpne tulemus, 
kontrollige et mõõdetav objekt oleks vähemalt kaks 
korda suurem kui mõõtepunkt.  

4. Läikivad pinnad: Enamuse orgaaniliste materjalide 
ja värvitud või oksüdeerunud pindade läige on 0.95. 
Läikivatelt või poleeritud pindadelt mõõtes võib 
tulemus olla ebakorrektne. Selle vältimiseks katke 
mõõdetav pind maalriteibi või musta läiketa 
värviga. Teostage mõõtmine kui teip või värv on 
saavutanud mõõdetava aluspinnaga sama 
temperatuuri.  

 
2、Seadme kasutamine 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vajutage avamiseks patareikatte klambrit, sisestage 
patarei. Vajutage päästikut, LCD ekraanile 
kuvatakse andmed ja patarei ikoon. Vabastage 
päästik, tulemused kuvatakse veel seitsme sekundi 
jooksul.  

LCD ekraan:  
A  K tüüpi thermocouple  
B  Laser pointer 
C  Kõrge temperatuuri alarm 
D  Madala temperatuuri alarm 
E  Andmete kuva pikemalt 
F  Mõõtetulemus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mõõdetav objekt 

Termomeeter 

Joonis 2 Joonis 

1 

Patarei kate 

Päästik 

Joonis 3 



2. Kuuma koha leidmiseks suunake termomeeter teid 
huvitavast alast kõrvale, seejärel skanneerige ala 
liikudes üles ja alla kuni leiate vajaliku koha. 
(täpseks mõõtmiseks kasutage laserit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Diagrammi kirjeldus 
(1) Päästik: Vajutage seadme sisselülitamiseks, 

Mõõtmisandmed kuvatakse peale päästiku 
vabastamist automaatselt 7 sekundi jooksul  
("HOLD"). Seade lülitub automaatselt välja kui seda 
ei ole 30 sekundi jooksul kasutatud 

(2) K tüüpi thermocouple nupp: vajutage reziimi 
avamiseks. (ainult K tüüp). 

 

 

 

 

 

 
 
 
(3) Taustvalgustus/Up nupp: Reziimidel “Alarm 

temperature” ning “Setting emissivity” väärtuste 
suurendamiseks. Teistel reziimidel taustvalgustuse 
kasutamiseks: vajutage seadme töö ajal üks kord 
valgustuse sisselülitamiseks, vajutage uuesti 
valgustuse väljalülitamiseks 

(4) MODE nupp: Vajutage MODE nuppu 
tsüklivalikuteks MAX - AVG - MIN –HAL –LAL   
A、MAX：Maksimaalse andmevoo mõõtmine； 
B、MIN：Minimaalse andmevoo mõõtmine； 
C、AVG：Kõigi mõõtmisandmete keskmine； 
D、HAL：Kõrge temperatuuri alarm. Vajutage 
HAL reziimil “UP/DN” nuppu alarmtemperatuuri 
väärtuse määramiseks. Kui ekraanile kuvatakse “H”, 
näitab see et mõõdetav temperatuur on määratud 
alarmtemperatuurist kõrgem； 
E、LAL：Madala temperatuuri alarm. Vajutage 
HAL reziimil “UP/DN” nuppu alarmtemperatuuri 
väärtuse määramiseks. Kui ekraanike kuvatakse 
“L”, näitab see et mõõdetav temperatuur on 
määratud alarmtemperatuurist madalam 

(5) T/Laser pointer/DN nupp：Reziimidel “Alarm 
temperature” ning “Setting emissivity” väärtuse 
vähendamiseks. Kui seade on sisse lülitatud, 
vajutage laserpointeri sisselülitamiseks korraga seda 
nuppu ja päästikut. Väljalülitamiseks vajutage uuesti 
mõlemat korraga. Kui seade on sisse lülitatud 
vajutage nuppu valikuks ℃/ 0F 

(6) SET nupp：Vajutage läikeseadete muutmiseks. 
Vajutage väärtuse muutmiseks “UP/DN” nuppu, 
valikus on vahemik 0.1~1.0. Seadete reziimi 
sulgemiseks vajutage uuesti SET nuppu 

(7) LCD 
(8) Patareikate: Kasutage avamiseks ja sulgemiseks 

vastavat klambrit 
3、Hooldus 

1) Objektiivi puhastamine: Eemaldage lahtised 
osakesed suruõhuga. Vajadusel puhastage lisaks 
puhta niiske lapiga.  

2) Ümbrise puhastamine: Puhastage puhta niiske 
lapiga, vajadusel pehmetoimelise seebiveega. 

3) Eemaldage seadmest patarei kui seade ei ole 
kasutusel pikema aja jooksul. 

Märkus: 

1) Ärge kasutage puhastuseks keemilisi vahendeid. 

2) Ärge tehke seadet märjaks.  
3)  Patareid vahetades liigub läike väärtus tagasi 
algseadistusele 0.95. Vajadusel muutke tagasi. 
4、Tehnilised andmed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 

Kuva “AL”: ümbritsev temperatuur madalam kui 0˚C”; 

Kuva “AH”: ümbritsev temperatuur kõrgem kui 60˚C”; 

Ülaltoodud näitude kuvamine normaaltemperatuuril näitab 

tõenäoliselt seadme riket 
Lisa：erinevate materjalide orienteeruv läige   

Materjal Kiirgus Materjal Kiirgus 

Asfalt 0.90 to 0.98 Tekstiil (must) 0.98 

Betoon 0.94 Inimnahk 0.98 

Tsement 0.96 Seebimull 0.75 to 0.80 

Liiv 0.90 Süsi (pulber) 0.96 

Muld 0.92 to 0.96 Lakk 0.80-0.95 

Vesi 0.92 to 0.96 Lakk（reluster） 0.97 

Jää 0.96 to 0.98 Kumm (must) 0.94 

Lumi 0.83 Plastik 0.85-0.95 

Klaas 0.90 to 0.95 Puit 0.90 

Keraamika 0.90 to 0.94 Paber 0.70-0.94 

Marmor 0.94 Kroomoksiid 0.81 

Kips 0.80 to 0.90 Vaskoksiid 0.78 

Compo 0.89 to 0.91 Raudoksiid 0.78 to 0.82 

Tellis 0.93 to 0.96 Roostevaba teras 0.2-0.3 

Ülaltoodud juhend, skeemid ja tabelid on toodet 

 

Temperatuuride 

vahemik 

-30℃ ... 550℃(-22 ... 10220F) 

Märkus:vahemik kasutades K tüüpi thermocouple: 

-20℃ ... 400℃(-4 ...7520F) 

Täpsus 

±3℃ või ±3% rdg,-30℃ ... 0℃(-22 ... 320F) 

±2℃või ±2% rdg,0℃ ... 100℃(32 ... 2120F) 

±3℃ või ±3% rdg,≥100℃(2120F) 

Kordusnäidu vahe 1% näidust või 1℃ 

Näidu kuvamine 500msec, 95% vastus 

Spektraalne 8-14um 

Läikeaste 0.1～1.0 seadistatav 
Töökeskkonna 
temperatuur 0℃ ... ~40℃(32 ... 1040F) 

Suhteline niiskus 10-95% RH mittekondenseeruv 

Hoiustustemperatuur -20~60℃(-4~1400F) ilma patareita 

Soovitatav keskkonna 

temperatuur täpseks 

mõõtmiseks 

23℃~28℃ 

Kaal/mõõdud 130g;  146×80×38mm 

Vooluallikas 9V Alkaline või NiCd patarei 
Patarei kasutusaeg 
(alkaline) Laser mudelid:12 h 

Ekraanikuva 12:1 
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tutvustavad, tegelikud mudelid võivad veidi erineda. 

  

 

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse 

direktiivide nõuetele: 2004/108/EC (Elektromagnetiline 

ühilduvus)  ja 2006/95/EC (Madalpingeseadmed). 

 


