
Infra_erven_ teplom_r
LASER TEMP 301

Infra_erven_ teplom_r LASER TEMP 301 se pou_ívá k
diagnostice, kontrole a ov__ování libovolné teploty. Díky
vyvinutému optickému systému umo__uje snadno a p_esn_
m__it malé vzdálené cíle. Za_ízení LASER TEMP 301
vyu_ívá vnit_ní pam__, která pojme a_ 20 m__ení.

Technické vlastnosti

Dodáváno s teplotní
sondou termo_lánku K

Vlastnosti p_ístroje
Spektrální odezva......................8 -14 mm
Optika.........................................D.S : 30:1 (50 mm - 1500 mm)
_as odezvy.................................Mén_ ne_ jedna sekunda
Teplotní _kála...........................Od -50 do +850°C
P_esnost*....................................Od -50 do -20°C : ±5°C

Od -20 do +200_ ±1.5% údaje ±2°C
Od +200 do +538 °C : ±2% údaje ±2°C
Od +538 do +850_ : ±3.5% údaje ±5°C

Rozli_ení displeje..................... 0.1 C°
Emisivita.....................................Lze nastavit od 0.10 do 1.00 (od v_robce na

0.95)

Vzdálenost od cíle

Vzdálenost                  150          300         900        mm

Údaj o:
P_ekro_ení _kály.......................Údaj na displeji : « -0L » p_i

záporném p_ekro_ení, « 0L » p_i
kladném p_ekro_ení.

Sm_r laseru.................................Vlnová délka: 630-670 nm
V_stup pod 1mW, T_ída 2 (II)

Údaj o kladné teplot_
nebo záporné.............................Automaticky (_ádn_ údaj pro kladnou

teplotu)
Znamínko (-) u záporné teploty

Pr_m_r 5 10 30 mm

D:SS=30:1
50 mm a_ 1500 mm

ANO NE

Displej..........................................4 _ _íslice s podsvícen_m displejem LCD
Automatické vypnutí..................Automaticky po 7 sekundách ne_innosti
Vysok_/Nízk_ alarm....................Signál bliká na displeji a zvukov_ signál

s nastaviteln_mi limity
Napájení......................................Alkalická baterie 9V
Provoz.........................................38 h (laser a podsvícení vypnuté)

15 h (laser a podsvícení zapnuté)
Teplota pro provoz..........................od 0 do +50°C
Teplota uskladn_ní.........................od -20°C do +60°C
Relativní vlhkost.........................od 10% do 90%HR p_i provozu a do

80%HR p_i uskladn_ní
Rozm_ry......................................175 x 110 x 45 mm
Hmotnost.....................................230 g (v_etn_ baterie)
Pam__..........................................20 hodnot teploty s jednotkou m__ení

(°C nebo °F)
*P_esnost se uvádí pro teplotu okolí (18 a_ 28°C (p_i relativní vlhkosti do 80% HR)

Vlastnosti sondy termo_lánku K

Teplotní _kála...........................od -40 do 400_

Zkontrolujte, zda je cíl v_t_í ne_ rozm_r zamí_ení laseru.

Zobrazovací _kála.....................od -50 do +1370°C
Rozli_ení ...................................0,1°C
P_esnost.....................................±1,5% údaje ±3°C
Délka kabelu..............................1 m

Novinka



Popis za_ízení LASER TEMP 301 Uspo_ádání re_im_

Podsvícen_
displej
LCD

Horní tla_ítko

MODE = tla_ítko re_imu
SET = t la_ítko
NASTAVENÍ
 ENT = POTVRDIT/SPUSTIT

Tla_ítko
podsvícení a
laseru

Tla_ítko Mode

Dolní
tla_ítko

V_stup zamí_ení
laseru

E MS

X

MIN

RE_IM

0.95

RE_IM

35.2

RE_IM

17.3

RE_IM

Nastavení emisivity (EMS)
S horním a dolním tla_ítkem.

Zobrazení max. teploty

Zobrazení min. teploty

Infra_erven_ sníma_ IR
DIF

17.9

RE_IM

Zobrazení rozdíluteploty
(mezi MIN a MAX)

Technické
nastavení
jednotek (°C/°F)
Pr_b__né m__ení
(On/Off)
Nastavení alarmu
(On/Off)

Vstup externí
sondy

Spou__ (ENT)
Prostor pro
baterie

G

L

L

TK

20.3

RE_IM

030

RE_IM

015

RE_IM

23.5

RE_IM

Zobrazení pr_m_rné teploty
vypo_ítané b_hem m__ení

Zobrazení nastavení alarmu
vysoké teploty

Zobrazení nastavení alarmu nízké
teploty

Zobrazení teploty zji_t_né sondou
termo_lánku K

Zobrazení a ulo_ení
teploty tla_ítkem SET

LOG 
1

Tla_ítka za_ízení LASER TEMP 301 RE_IM

Zobrazení

1 4
2 3

1 - Horní tla_ítko Umo__uje zvy_ovat emisivitu a horní a
dolní limit alarmu a p_echázet na dal_í ulo_enou
hodnotu.

2 – Tla_ítko Set. Umo__uje zapnout nebo vypnout laser a
podsvícení displeje. Umo__uje také ulo_it teplotu.

3 – Tla_ítko Mode. Umo__uje procházet re_imy
(emisivita, max. hodnota, min. hodnota, rozdíl,
pr_m_r, horní alarm, dolní alarm, hodnota TK a
ulo_ené hodnoty).

4 – Dolní tla_ítko  Umo__uje sni_ovat emisivitu a horní
a dolní limit alarmu a p_echázet na p_edchozí
ulo_enou hodnotu.

1 – Ukazatel pr_b__ného m__ení
2 – Jednotky m__ené teploty (°C/°F)
3 – Ukazatel nízké kapacity baterie
4 – Symbol dolního alarmu
5 – Hodnota teploty MAX, MIN, DIF (rozdíl mezi hodnotami MAX a

MIN), AVG (pr_m_r), HAL (horní alarm), LAL (dolní alarm), TK
(teplota sondy TK) a LOG (ulo_ené hodnoty)

6 – Symbol horního alarmu
7 - Ukazatele EMS, MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL, TK a LOG
8 – Hodnota teploty
9 – Ukazatel aktuálního m__ení
10 - Ukazatel HOLD (zastavené m__ení)
11 – Hodnota emisivity
12 – indikace zapnutého laseru



Nastavení p_ed m__ením MODE Tla_ítko Mode   

Ne_ provedete m__ení teploty, doporu_ujeme provést
n_kolik nastavení :
- Technické nastavení jednotek (°C/°F)
- Nastavení pr_b__ného m__ení (On nebo Off)
- Nastavení alarmu (On nebo Off)
Ne_ nastavíte tyto 3 parametry, musíte otev_ít prostor pro
baterie zp_sobem, _e zatla_íte po obou stranach
krytu u spou_t_. Nemusíte odpojovat baterii, abyste
provedli tato nastavení.

Umo__uje definovat po_adované typy m__ení : Max, Min, AVG, DIF,
atd.… podle po_tu stisknutí tohoto tla_ítka.

- EMS : Pokud je LASER TEMP 301 zapnut_, stiskn_te tla_ítko
MODE, dokud se na levém dolním okraji displeje nezobrazí EMS.
Nastavte emisivitu stiskem HORNIHO tla_ítka, pokud ji chcete zv__it,
nebo DOLNÍHO, chcete-li ji sní_it. Od v_robce je emisivita nastavena
na
0.95.

Technické nastavení jednotky
Upravte p_epína_ jednotek na
°C nebo °F pomocí malého _roubováku.

Nastavení pr_b__ného m__ení Toto
nastavení umo__uje ponechat LASER
TEMP 301 pr_b__n_ v re_imu m__ení.
Nevypne se po 7 sekundách. Nastavte
p_epína_ na On (pr_b__né m__ení
zapnuto) nebo Off (pr_b__né m__ení
vypnuto) pomocí malého _roubováku.

Nastavení alarmu
Toto nastavení umo__uje zapnout nebo
vypnout alarmy vysoké a nízké teploty.
Nastavte p_epína_ na On (alarmy
zapnuté) nebo Off (alarmy vypnuté)
pomocí malého _roubováku.

Provoz

Jednotka

Uzam_ení

Alarm

- MIN nebo MAX: Zvolte teplotu Min nebo Max.
B_hem m__ení nechte stisknuto tla_ítko ENT : LASER TEMP 301
zobrazí teplotu oblasti zam__ené laserem. Stiskn_te tla_ítko MODE,
dokud se na dolním okraji displeje nezobrazí MAX nebo MIN. Tyto
hodnoty se t_kají teplot po_ízen_ch p_ístrojem a sondou termo_lánku.

- DIF : Po dobu m__ení stiskn_te tla_ítko MODE, dokud se na
levém dolním okraji displeje nezobrazí DIF. Zobrazovaná
hodnota odpovídá rozdílu mezi hodnotami MAX a MIN.

-AVG : Po dobu m__ení stiskn_te tla_ítko MODE, dokud se na
levém dolním okraji displeje nezobrazí AVG. Zobrazená
hodnota odpovídá pr_m_rné teplot_ vypo_ítané b_hem m__ení

- HAL : Pokud je LASER TEMP 301 zapnut_, stiskn_te tla_ítko
MODE, dokud se na levém dolním okraji displeje nezobrazí HAL.
Zobrazená hodnota odpovídá alarmu vysoké teploty. Nastavte
tento alarm tak, _e budete zvy_ovat horním tla_ítkem, nebo sni_ovat
dolním tla_ítkem.

- LAL : Pokud je LASER TEMP 301 zapnut_, stiskn_te tla_ítko
MODE, dokud se na levém dolním okraji displeje nezobrazí LAL.
Zobrazená hodnota odpovídá alarmu nízké teploty. Nastavte
tento alarm tak, _e budete zvy_ovat horním tla_ítkem, nebo sni_ovat
dolním tla_ítkem.

Alarm musí b_t zapnut_ (viz odstavec
- Stiskem spou_t_ ENT p_ístroj zapn_te. Podsvícen_ displej

s údaji o teplot_ a laseru se rozsvítí.
- Nepou_t_jte tla_ítko ENT. Umíst_te te_ku laseru do st_edu
m__ené oblasti.

- Uvoln_te tla_ítko ENT.
- Ode_t_te zobrazenou teplotu. (Údaj z_stane aktivní 7
sekund od poslední manipulace).

- Vlevo naho_e na displeji se zobrazí HOLD; m__ení z_stává
zobrazeno.

- LASER TEMP 301 ukládá do pam_ti poslední pou_itou
funkci.

Ovládací  tla_ítka

ENT   Spou__

-Uvádí p_ístroj do provozu.
- Stisknuto tla_ítko ENT: Aktivace zam__ení laseru a m__ení

teploty.
- Uvoln_no tla_ítko ENT: Displej je v re_imu HOLD (HOLD
pozastaveno) a udává

poslední provedené m__ení. Displej z_stává rozsvícen_ 7
sekund. Pokud nestisknete _ádné tla_ítko a je-li pr_b__né
m__ení vypnuto, p_ístroj se po 7 sekundách vypne.

Nastavení p_ed m__ením)

- TK : Pokud je LASER TEMP 301 zapnut_, stiskn_te tla_ítko
MODE, dokud se na levém dolním okraji displeje nezobrazí TK.
Zobrazená hodnota odpovídá teplot_ nam__ené sondou
termo_lánku K.

- LOG : Pokud je za_ízení LASER TEMP 301 zapnuto, stiskn_te
MODE, dokud se na levém dolním okraji displeje nezobrazí LOG.
Vedle údaje LOG se zobrazí i _íslo od 1 do 20 ;
Odpovídá _íslu v pam_ti. Pokud není ulo_ena _ádná hodnota,
zobrazí se _ty_i poml_ky «----» namísto teploty odpovídající
_íslu, které se zobrazí v p_ípad_, _e je ulo_ena n_která z
hodnot.
Chcete-li ulo_it n_jakou hodnotu, musíte p_ejít do re_imu LOG,
pak zvolit prázdné umíst_ní (zobrazeno ----) a stisknout tla_ítko
SET, pokud probíhá m__ení nebo pokud je m__ení zastaveno
(HOLD). Z tohoto re_imu je také mo_né vymazat v_echny
ulo_ené teploty: Stiskn_te a nepou_t_jte spou__ a stiskn_te dolní
_ipku, dokud nedosáhnete ulo_ení nula, pak stiskn_te tla_ítko
SET, nepou_t_jte v_ak tla_ítko ENT. Za_ízení LASER TEMP
301 vydá zvukov_ signál a _íslo LOG p_ejde automaticky na hodnotu
1, co_ znamená, _e v_echny hodnoty
byly _ádn_ vymazány.



Hliník 0.30 Led 0.98
Azbest 0.95 _elezo 0.70
Asfalt 0.95 Olovo 0.50
Bazalt 0.70 Vápenec 0.98
Mosaz 0.50 Olej 0.94
Cihly 0.90 Barva 0.93
Uhlík 0.85 Papír 0.95
Keramika 0.95 Plast 0.95
Beton 0.95 Kau_uk 0.95
M__ 0.95 Písek 0.90
Ne_istota 0.94 K__e 0.98
Zmrazené potraviny   0.90 Sníh 0.90
Teplé potraviny 0.93 Ocel 0.80
Sklo 0.85 Textil 0.94
Voda 0.93 D_evo 0.94

Emisivita

Emisivita je schopnost materiálu vyza_ovat infra_ervenou
energii. V_t_ina organick_ch materiálu, nat_en_ch ploch
zoxidovan_ch povrch_ mají emisivitu cca 0,95(
p_ednastavená hodnota v za_ízení v_robcem).
Lesklé nebo le_t_né plochy mají emisivitu nízkou a
je tedy nutné pou_ívat následující postupy pro dosa_ení
p_esn_ch m__ení.
Pokud neznáte teplotu povrchu : p_ekryjte povrch lepicí páskou
(do 150°F nebo 66°C) nebo ji nat_ete _ernou matovou
barvou. Tyto dva materiály mají emisivitu cca 0,95. Pokud znáte
teplotu povrchu : Zatímco m__íte cíl, upravte hodnotu
emisivity, dokud ode_tená teplota neodpovídá správné známé
teplot_, tuto hodnotu si potom poznamenejte. Hodnoty
emisivity konkrétních materiál_ zjistíte z následující tabulky.

Aby nedo_lo k chybám:

• Nemi_te p_ímo ani nep_ímo (odraz od reflexních ploch) laserem
do o_í.

• Vym__te baterie, jakmile za_ne Ukazatel nízké kapacity baterie
blikat
• Nepou_ívejte teplom_r u v_bu_n_ch plyn_, v_par_ nebo prachu.
• Nenechávejte p_ístroj trvale nastaven s aktivní funkcí

uzam_ení (zámek v pravém horním rohu displeje), proto_e v této
konfiguraci se p_ístroj automaticky nevypíná.

Chcete-li p_edejít po_kození p_ístroje nebo
za_ízení, dodr_ujte následující podmínky :

Ochra_ujte p_ed
teplotními rázy

Osv_d_ení CE

P_ístroje odpovídají následujícím normám :
• EN 50081-1 : 1992, elektromagnetické emise
• EN 50082-1 : 1992, elektromagnetická citlivost

Údr_ba

D_le_ité informace

Aby va_e m__ení byla p_esná :

• Nem__te lesklé nebo reflexní plochy nebo kovy.
• Nem__te p_es pr_hledné plochy, jako je nap_íklad sklo.
• Vodní páry, prach, kou_ atd.… mohou bránit správnému m__ení, proto_e

blokují optické prvky p_ístroje.
• Zkontrolujte, zda je cíl v_t_í ne_ rozm_r bodu zamí_ení
laseru.

Chcete-li vlo_it 9 V  baterii, otev_ete kryt u
spou_t_ a vlo_te ji do p_íslu_ného otvoru.

P_íslu_enství

Ochrann_ obal s otvorem na opasek
• Návod k pou_ití

Externí teplotní sonda termo_lánku K

Infra_erven_ teplom_r m__í teplotu na povrchu p_edm_tu. Optická
_o_ka p_ístroje zachycuje energii, kterou p_edm_t vysílá, odrá_í a
p_ená_í. Tato energie se sbírá a soust_edí do detektoru. Elektronika
p_ístroje p_evádí tuto informaci na teplotu, která se pak zobrazí na
displeji LCD. U p_ístroj_ vybaven_ch laserem sta_í namí_it laser na
místo, jeho_ teplotu pot_ebujeme zjistit.

Infra_erven_
sníma_

Zamí_ení
laseru

Energie vysílaná
p_edm_tem v podob_
zá_ení

Nevyhazujte elektronické za_ízení spole_n_ s domovním odpadem. Na konci jeho _ivotnosti jej správn_ zlikvidujte. V souladu se sm_rnicí 2002/96/ES související
s WEEE zaru_ujeme
t_íd_n_ odb_r odpadu pro ochranu _ivotního prost_edí.

ne

Jak funguje Infra_erven_ teplom_r ?


