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ÜLEVAADE
UT300S kontaktivaba Infrapuna Termomeeter (edaspidi Et ära hoida termomeetri kahjustumist, tuleb vältida:

UT300S
Infrapuna Termomeeter

Kasutusjuhend

“termomeeter”) suudab hinnata pinnatemperatuuri, mõõtes 

objektilt kiirgavat infrapunaenergiat.

UT300S kontaktivaba Infrapuna Termomeeter on arukalt 

kavandatud ülimadala energiatarbimisega, mis tagab selle 

pikaajalise töö, säästab kasutajat sagedasest patareide 

vahetamisest ja alapingel töötamisest tingitud murest. Tänu 

arukale kavandamisele on seadet lihtne kasutada ja 

seadme poolt mõõdetud väärtused on täpsemad. 

OHUTUSJUHEND
Hoiatus:

Et vältida elektrišokki või vigastusi, järgige antud juhiseid:

Ärge suunake laserit silmadesse või peegeldavale pinnale.

Kontrollige enne termomeetri kasutamist karpi. Kui leidsite 

termomeetril kahjustused, siis ärge kasutage seda.

Märgake võimalikke kahjustusi või osade puudumist.

Kui patarei indikaatoril ilmub „     “, siis vahetage koheselt 

patareid.

Kõrvalekallete ilmnemisel ärge kasutage termomeetrit, 

kuna kaitse võib olla kahjustunud või rikutud. Kahtluste 

korral viige termomeeter parandusse.

Ärge kasutage termomeetrit plahvatusohtlike gaaside, 

auru või tolmu lähedal.

Et vältida kuumenemist, pidage meeles, et kõrge 

peegelduskiirgusega ese põhjustab reeglina mõõdetud 

temperatuuri väärtuse, mis on madalam tegelikust. Varustuse 

kaitse seisukord võib halveneda, kui seadet ei kasutata 

vastavalt kasutusjuhendile.

• Elektromagnetvälja elektrilisest keevitajast, elektro-

induktsiooni kütteseadmest;

• Staatilist elektrit;

• Soojusšokki (põhjustatud kõrgemast või järsult muutuvast

keskkonnatemperatuurist – oodake 30min, et termomeeter

stabiliseeruks).

• Termomeetri pidevat töötamist või töötamist kõrge 

temperatuuriga esemete läheduses.

OMADUSED

Laseri ühesuunaline sihtimine, valge taustavalgus, 

sünkrooniline minimaalsete ja maksimaalsete väärtuste 

kuvamine, Celsiuse/Fahrenheiti valik, patarei võimsuse 

indikaator, alapingel töötamise indikaator, kuvariekraan, 

reguleeritav kiirgus, helialarm temperatuuri kõrgeima ja 

madalaima piirväärtuse ületamise korral.

LASERI KIIRGUS – ÄRGE VAADAKE KIIRT

AM VASTAB EN61326-1 EMC/EN60825-1 Safety

VÄLJUND <1mW LAINEPIKKUS 630-670nm 

1 KLASSI LASERI TOODE 

Ettevaatust

Kiirguse väärtus

Laser

Skaneerimine

Hoidmine

Maximaalne või minimaalne väärtus

Patarei võimsuse indikaator

Taustvalguse näitamine

Celsius/Fahrenheit

Helialarm temperatuuri kõrgeima või madalaima 
piirväärtuse ületamise korral

TÖÖPÕHIMÕTTED

Infrapuna termomeetri abil saab mõõta läbipaistmatute 

esemete pinnatemperatuuri. Selle optiline seade tajub 

infrapunaenergiat, mis on detektorile kontsentreeritud ning 

elektroonilised komponendid muudavad teabe 

temperatuurinäiduks, mis kuvatakse kuvariekraanil. Laserit 

kasutatakse ainult seadme objektile suunamiseks.

TOIMIMISVIISID

Temperatuuri mõõtmiseks sihtige termomeetriga soovitud 

objekti, vajutage päästikule, et kuvarile ilmuks tulemus 

reaalajas; ja vabastage päästik tulemuse hoidmiseks. 

MAX/MIN saab keskmise nupu vajutamisel välja lülitada. 

Termomeeter lülitub automaatselt välja, kui seda ei ole 8 

sekundi jooksul kasutatud. Kauguse ja mõõtmispunkti suhe 

peab olema vaateväljal lubatud. Laserit kasutatakse ainult 

seadme objektile suunamiseks. 

SEADISTAMINE JA TÖÖTAMINE:

SEADISTUS:

Tsükliliste seadete staatus: Vajutage SET, et seadistada 

tsükliliste seadete staatus, mis on kavandatud vastavalt 

ümmargusele järjekorrale: kiirguse seadistus → °C/ °F valiku 

seadistus → temperatuuri piirväärtuste alarmi seadistus →
kõrge temperatuuri piirväärtuse seadistus → madala 

temperatuuri piirväärtuse seadistus→ . Erineva seadistuse 

staatuse korral vilgub vastav tuli ja kui vajutate 2 sekundi 

jooksul SET, väljute seadistustest.

Peale toimingut on “MAX/MIN” on „🔽“ ja „        “ on “🔼” . Kui

kasutajaseaded ei ole korrektselt seadistatud, kuvatakse 

need järgmiselt “MAX/MIN” ja “        “ .

Kiirguse seadistus:

Kasutatakse kiirguse väärtuse muutmiseks. E= vilgub 

seadistuse ajal, vajutage “🔼” ning väärtus suureneb kuni

0.01 ja suureneb kauem vajutades 1.00; samas vajutades 

„🔽“ väheneb väärtus kuni 0.01 ja väheneb kauem vajutades 

kuni 0.1.

°C/ °F seadistus:

Kasutatakse °C või °F kuvamiseks. Seadistuse ajal vilgub °C 

või °F tuli; vajutage “🔼” või „🔽“ et valida tsüklis °C või °F.

Temperatuuri piirmäära alarmi seadistus:

Kasutatakse, et seadistada sisse/välja alarm, mis teavitab 

seadme poolt tuvastatud madalaima või kõrgeima 

temperatuuri piirväärtuste ületamine. Seadistades vilgub “ “.

Selle abil on võimalik valida tsükliks funktsiooni heli 

sisse/välja staatus, vajutades „🔽“ või “🔼“. Kui summutatud 

heli on sisse lülitatud, siis on kuvaril “eIde ilt ” ja alarm ei 

teavita teid seadme poolt tuvastatud madalaima ja kõrgeima 

temperatuuri piirmäärade ületamisest; kui summutatud heli on 

välja lülitatud, siis on kuvaril                  ja alarm heliseb 

juhul, kui mõõdetud temperatuur ületab kõrgeima või 

madalaima temperatuuri piirväärtused. 

KÕRGEIMA piirmäära väärtuse seadistus:

Seda kasutatakse kõrgeima piirväärtuse määramiseks ning 

seade tekitab vahelduvaid helisid, kui mõõtetemperatuur on 

määratud väärtusest kõrgem. Vajutage “ SET ” kuni hakkab 

vilkuma “HIGH ”. Kui vajutate “🔼“ ,siis väärtus suureneb kuni 

0.1 ning jätkab kiirelt suurenemist, kui vajutate kauem. Peale 

seda kuulete heli, kui seade on jõudnud kõrgeima võimaliku 

väärtuseni; Kui vajutate „🔽“ , siis väärtus väheneb kuni 0.1 

ning jätkab kiirelt vähenemist, kui vajutate kauem. Peale 

seda kuulete heli, kui seade on jõudnud madalaima 

võimaliku väärtuseni või kui väärtus on MADALAGA 

samaväärne. Kui “     ” vilgub, on võimalik funktsiooni sisse /
välja lülitada ja funktsioon toimib, kui kuvaril on “              ”.

MADALAIMA piirmäära väärtuse seadistus:

Seda kasutatakse madalaima piirväärtuse määramiseks ning 

seade tekitab vahelduvaid helisid, kui mõõtetemperatuur on 

määratud väärtusest madalam. Vajutage “SET”, kuni hakkab 

vilkuma “HIGH”. Kui vajutate “🔼“ , siis väärtus suureneb kuni 

0.1 ning see suureneb kiirelt, kui vajutate kauem. Peale seda 

kuulete heli, kui seade on jõudnud kõrgeima võimaliku 

väärtuseni; Kui vajutate „🔽“ , siis väärtus suureneb kuni 0.1 ja 

jätkab kiirelt suurenemist, kui vajutate kauem. Peale seda 

kuulete heli, kui seade on jõudnud madalaima võimaliku 

väärtuseni. Kui “    ” vilgub, on võimalik funktsiooni sisse/välja

lülitada ja funktsioon toimib, kui kuvaril on “              ”.

KUUMA JA KÜLMA PUNKTI LEIDMINE

Et leida kuuma või külma punkti, sihtige termomeetrit alale, 

mis jääb objektist kaugemale, skaneerige aeglaselt kogu alal 

üles ja alla, kuni leiate kuuma ja külma punkti. 

KAUGUS JA MÕÕTEPUNKT

Suureneva kaugusega (D) objektist, suureneb ka mõõtepunkti 

suurus (S) mõõdetavas keskkonnas (100°C). Mõõtepunkti 

suurus esindab 90% ringi energiast. Maksimaalne D:S 

saavutatakse, kui kaugus mõõtevahendi ja objekti vahel on 

selline, et mõõtepunkti suurus on 50mm (2in).

VAATEVÄLI
On vajalik, et objekt oleks suurem, kui mõõtepunkt. Mida 

väiksem objekt, seda lähemal peaks seade olema. Soovitatud 

mõõtekaugus on 75% väiksem, kui selle teoreetiline väärtus.

KIIRGUSTEGUR
Kiirgustegur on materjali energiakiirgus. Enamiku orgaaniliste 

materjalide ja värvitud või oksüdeeritud pindade kiirgus on 

umbes 0.95. Võimaluse korral tuleks mõõtepiirkonna kiirguse 

vähendamiseks kasutada pinna katmiseks maskeerimisteipi 

või Berliini musta < 150°C/302°F) ning lisaks tuleks kasutada 

kõrge kiirgusega seadet, sest kompenseeritud valgusega 

metallpind võib põhjustada mõõtmisvigu. Oodake veidi, et teip 

või õlimääre omandaksid kaetava objektiga sama 

temperatuuri. Seejärel mõõtke määrde või teibiga kaetud 

pinna temperatuuri.

• KORRASHOID
Puhastage läätse

Puhuge tolmukübemed läätselt suruõhuga minema. Pühkige 

pinda ettevaatlikult niiske vatipadjaga. Vatipatja võib niisutada 

puhta veega.

Puhastage raami

Puhastage raami vatipadja või pehme riide abil seebiveega või 

puhta veega.

Termomeetri kahjustamise vältimiseks ärge leotage seda 

vees. 

• VIGADE DIAGNOSTIKA

Sümptom Probleem Tegevus

0L (kuvaekraanil)

Objekti temperatuur

ületab piirmäära

Valige objekt, 

mille temperatuur 

ei ületa piirmäära

-0L (kuvaekraanil)

Objekti temperatuur 

on madalam, kui 

piirmäär

Valige objekt, 

mille temperatuur 

ei ole piirmäärast 

madalam

Patarei indikaatori tuli vilgub Patarei on tühi Asendage patarei

Tühi kuvaekraan

Patarei on 

tühjenemas

Kontrollige

patareid, 

vajadusel 

asendage

Laser ei tööta
1. Patarei on 

tühi/tühjenemas

2. Keskkonna

temperatuur on 

kõrgem kui 

40°C(104°F).

1. Asendage patarei

2. Seade sobib

madalamate 

temperatuuridega 

keskkondadesse

• CE-MÄRGIS

Termomeeter vastab järgnevatele standarditele: 

EN61326 2006

EN60825-1 1994+A2 2001+A1 2002 Laseri

turvalisuse standard

TEHNILISED ANDMED

Tootekood UT300S

Temperatuurivahemik
-32 °C ~400°C /-25.6°F~ 

752°F

Täpsus

±2°C või 2 % 
(Ümbritsev
temperatuur: 
23°C±2°C)

Korduvus < ±0.5'C või <+0.5%

Resolutsioon

Kauguse ja mõõtmispunkti 

suhe
12:1

Reageerimise aeg 500ms

Kiirgus 0.10—1. 00. reguleeritav

Laseri tüüp Klass 2(ll)

Laseri võimsus <1mW

Laseri lainepikkus 630nm~670nm

Spektraalvahemik 8um~14um

°C/F valik ✓
Laseri väljalülitamine ✓
Näidu hoidmine ✓

Automaatne väljalülitus ✓
Tühja patarei indikaator ✓

MAX funktsioon ✓
MIN funktsioon ✓
Kõrge temp. alarm ✓
Madala temp. alarm ✓
Valge taustavalgus ✓
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