
1

Model: 72-820 i 72-823

Termometr na podczerwień
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Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się 
z instrukcjami i zachować je do użytku w przyszłości.
• Stosować się do niniejszej instrukcji, w przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego 

działania lub uszkodzenia zabezpieczeń urządzenia.
• Nie kierować wiązki lasera bezpośrednio w oczy lub na powierzchnie odbijające.
• Przed użyciem sprawdzić stan urządzenia. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek pęknięcia, 

uszkodzenia lub odstępstwa od normy urządzenie należy uznać za uszkodzone i natychmiast 
wycofać je z eksploatacji.

• Jeśli termometr nie działa poprawnie, wycofać go z eksploatacji. Zabezpieczenia mogą nie 
działać prawidłowo. W razie wątpliwości oddać termometr do serwisu.

• Nie używać termometru w miejscach, w których występują wybuchowe gazy lub pary bądź pył.
• Aby uniknąć poparzenia, pamiętać, że elementy o odblaskowej powierzchni nagrzewają się do 

temperatury wyższej niż wskazywana na termometrze.
• Aby uniknąć uszkodzenia termometru lub testowanego urządzenia, należy zabezpieczyć je przed:
  zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMF) generowanymi przez łuki spawalnicze, grzejniki 

indukcyjne itd.,
 elektrycznością statyczną,
  udarami termicznymi (powodowanymi przez duże, nagłe zmiany temperatury otoczenia – 

przed użyciem zaczekać około 30 minut, aż termometr się ustabilizuje).
• Nie pozostawiać termometru na przedmiotach o wysokiej temperaturze lub w ich pobliżu.
• Baterie wymieniać natychmiast po wyświetleniu się wskaźnika niskiego stanu baterii.
• Wyjąć baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas.
• Nie używać jednocześnie nowych i starych baterii lub baterii różnego typu.
• Nie wrzucać baterii do ognia ani nie podejmować prób naładowania baterii, które nie są do tego 

przeznaczone.
• Przed przystąpieniem do wymiany baterii wyłączyć termometr i odłączyć wszystkie sondy 

pomiarowe.
• W celu przedłużenia trwałości baterii wyłączać termometr po każdym użyciu.

WAŻNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

CECHY

• Termometr na podczerwień ze wskaźnikiem laserowym
• Bateria alkaliczna 9 V 6F22 (w zestawie)
• Instrukcja obsługi

• Jednopunktowy wskaźnik laserowy.
• Inteligentny port zasilania USB (nie ładuje baterii).
• Podświetlany dwupoziomowy wyświetlacz biały/kolorowy (wyświetlacz podświetla się 

automatycznie przy zasilaniu 
przez USB).

• Odczyt temperatury bieżącej 
oraz wartości MIN (min.),  
MAX (maks.), DIF (różnica), 
AVG (średnia).

• Łatwy wybór poziomu emisji.
• Blokada wyzwalacza.
• Pomiar w stopniach Celsjusza 

i Fahrenheita.
• Montaż na statywie 

trójnożnym.
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Wyświetlacz
• Bieżąca lub ostatnia wartość temperatury jest wskazywana na wyświetlaczu 

głównym przez 8 s (aż do upływu czasu zatrzymania danych).
• Na wyświetlaczu pomocniczym, wskazywana jest wartość maksymalna, minimalna, 

różnica między wartościami maksymalną i minimalną lub wartość średnia 
temperatury, zależnie od ustawień.

• Wartości te można w każdej chwili wyświetlić kolejno wg potrzeb.  
• Wartości MAX (maks.), MIN (min.), DIF (różnica) i AV (średnia) temperatury są 

wyliczane na bieżąco i aktualizowane wraz z każdym naciśnięciem wyzwalacza.  
• Po zwolnieniu wyzwalacza wskazania temperatury maksymalnej, minimalnej, 

różnicowej i średniej są wyświetlane przez 8 s.

Ostrzeżenie o włączonym laserze

HOLDSCAN Tryb skanowania lub zatrzymania danych
oC/oF Stopnie Celsjusza/Fahrenheita

A Główny wyświetlacz temperatury

B Pomocniczy wyświetlacz temperatury

C Poziom LO (niski), MED (średni), HI (wysoki) emisji

D Wartość MAX (maks.), MIN (min.), DIF (różnica), AVG (średnia) 
temperatury
Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii, wyświetlane, 
kiedy poziom naładowania < 4,5 V

• Po podłączeniu kabla USB termometr automatycznie przejdzie na zasilanie 
przez USB i włączy podświetlenie dwupoziomowego 
wyświetlacza. 

Uwaga: Przy podłączeniu przez USB bateria nie jest ładowana. 
Port służy do doprowadzania zasilania z zewnątrz, jeśli 
termometr ma pracować przez dłuższy czas.
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Nacisnąć przycisk SET (ustaw), 
aby przejść do trybu konfiguracji, 
przewijając kolejno ustawienia 
emisyjności, blokady wyzwalacza 
i jednostki oC/oF.

Nacisnąć przycisk MODE (tryb), aby 
przełączyć między wartościami MAX 
(maks.), MIN (min.), DIF (różnica) i AVG 
(średnia).
Nacisnąć przycisk MODE (tryb), aby 
ponownie włączyć termometr i wyświetlić 
ostatnią zmierzoną wartość.

Nacisnąć przycisk *, aby włączyć 
celownik laserowy. Kiedy termometr 
przejdzie do trybu konfiguracji, 
nacisnąć przycisk ▲, aby wybrać 
następną opcję.

Nacisnąć przycisk , aby włączyć 
podświetlenie. Po włączeniu trybu 
konfiguracji termometru nacisnąć przycisk ▼, 
aby przejść do następnej opcji.

Obsługa przycisków.

OPIS DZIAŁANIA
• Termometr na podczerwień mierzy temperaturę powierzchni obiektów 

nieprzezroczystych. Układ optyczny termometru wykrywa odbite promieniowanie 
podczerwone skupiane przez detektor.  Następnie układ elektroniczny przekształca 
pozyskane informacje w odczyt temperatury wyświetlany następnie na 
wyświetlaczu. Laser służy wyłącznie do celowania.

• Termometr włącza się po naciśnięciu wyzwalacza. Po 8 s braku aktywności wyłącza 
się automatycznie.

• W celu dokonania pomiaru temperatury wycelować termometr na cel i nacisnąć 
i przytrzymać wyzwalacz.  Zwolnić wyzwalacz i zatrzymać odczyt temperatury na 
wyświetlaczu.

• Aby znaleźć zimny lub gorący punkt, skierować termometr poza obszar docelowy. 
Następnie powoli przeskanować żądany obszar, przesuwając termometr w górę 
i w dół do momentu zlokalizowania zimnego lub gorącego punktu.

Odległość i rozmiar plamki świetlnej
• Wraz ze wzrostem odległości (D) od mierzonego obszaru wielkość plamki świetlnej 

(S) zwiększa się. Plamka świetlna skupia 90% emitowanej energii. Stosunek D:S 
jest maksymalny, kiedy termometr znajduje się w odległości 600 mm (23,62 cala) 
od celu, wówczas plamka świetlna ma wielkość 20 mm (0,78 cala).

• Upewnić się, że obszar docelowy jest większy od plamki świetlnej.
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Emisyjność
• Emisyjność to wielkość opisująca zdolność danego materiału do emisji energii. Większość 

materiałów organicznych i powierzchni powlekanych lub utlenionych charakteryzuje się 
emisyjnością na poziomie 0,95.

• Jeśli to możliwe, w celu skompensowania niedokładności odczytu przy pomiarze metalowych 
powierzchni odblaskowych należy zakryć daną powierzchnię taśmą maskującą lub pokryć ją 
czarną farbą (<150 oC/302 oF) i włączyć tryb pomiaru przy wysokiej emisyjności. Zaczekać, aż 
taśma lub farba osiągną temperaturę powierzchni, na której się znajdują. Zmierzyć temperaturę 
taśmy lub powłoki na powierzchni.

• Jeśli użycie farby lub taśmy nie jest możliwe, dokładność odczytu można zwiększyć, 
wybierając odpowiednie ustawienie emisyjności na termometrze.  Jednak nawet wówczas 
uzyskanie wysoce dokładnego pomiaru temperatury powierzchni odblaskowej lub metalowej 
może nie być możliwe.

• Termometr umożliwia ustawienie emisyjności charakterystycznej dla danego typu powierzchni.
W celu ustawienia wartości emisyjności (zob. tabela poniżej):
1. Nacisnąć przycisk SET (ustaw). Wskazanie E na wyświetlaczu zacznie migać. Termometr 

wyświetli kolejno ustawienia emisyjności, blokady i jednostki temperatury (oC/oF).
2. Nacisnąć przycisk ▲, aby zwiększyć wartość o 0,01, lub nacisnąć przycisk ▲, aby przejść do 

szybkich ustawień. Wartość maksymalna wynosi 1,00.
3. Nacisnąć przycisk ▼, aby zmniejszyć wartość o 0,01, lub nacisnąć przycisk ▲, aby przejść do 

szybkich ustawień. Wartość minimalna wynosi 0,10.
Mierzona powierzchnia (metal) Ustawienie przełącznika

Oksydowane aluminium 0,2 – 0,4
Oksydowany stop A3003 0,3
Walcowany stop A3003 0,1 – 0,3
Polerowany mosiądz 0,3
Oksydowany mosiądz 0,5
Oksydowana miedź 0,4 – 0,8
Elektryczne listwy zaciskowe 0,6
Stop Haynes 0,3 – 0,8
Oksydowany Inconel 0,7 – 0,95
Piaskowany Inconel 0,3 – 0,6
Inconel polerowany elektrolitycznie 0,15
Oksydowane żeliwo 0,6 – 0,95
Czyste żeliwo 0,2
Stopione żeliwo 0,2 – 0,3
Żelazo zgrzewne 0,9
Odlew surowy ołowiu 0,4
Oksydowany ołów 0,2 – 0,6
Oksydowany molibden 0,2 – 0,6
Oksydowany nikiel 0,2 – 0,5
Czerń platynowa 0,9
Stal walcowana na zimno 0,7 – 0,9
Blacha stalowa szlifowana 0,4 – 0,6
Blacha stalowa polerowana 0,1
Oksydowane żelazo 0,5 – 0,9
Pordzewiałe żelazo 0,5 – 0,7
Oksydowany cynk 0,1
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Mierzona powierzchnia (inna niż metal) Ustawienie przełącznika
Azbest 0,95
Asfalt 0,95
Bazalt 0,7
Czysty węgiel 0,8 – 0,9
Grafit 0,7 – 0,8
Karborund 0,9
Ceramiczne 0,95
Glina 0,95
Beton 0,95
Tkanina 0,95
Szyba szklana 0,85
Żwir 0,95
Gips 0,8-0,95
Lód 0,98
Wapień 0,98
Papier (dowolny kolor) 0,95
Nieprzezroczysty plastik 0,95
Ziemia 0,9 – 0,98
Woda 0,93
Drewno (naturalne) 0,9 – 0,95

Blokada wyzwalacza
• Nacisnąć przycisk SET (ustaw) i po wyświetleniu się ikony blokady nacisnąć przycisk ▼, 

aby włączyć lub wyłączyć blokadę.
• Kiedy wyzwalacz jest zablokowany, termometr przeprowadza pomiar ciągły. Nie ma potrzeby 

naciskania wyzwalacza.
• Kiedy wyzwalacz jest odblokowany, w celu dokonania pomiaru trzeba nacisnąć wyzwalacz. 

Po zwolnieniu wyzwalacza termometr automatycznie zatrzyma odczyt na wyświetlaczu 
do czasu ponownego naciśnięcia wyzwalacza. W tym czasie wyświetlane będzie również 
wskazanie HOLD (zatrzymanie). 

Jednostki temperatury
• Nacisnąć przycisk SET, aby przejść do trybu wyboru jednostki, po czym nacisnąć przycisk ▼ , 

aby wybrać stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.

PRZYKŁADY DZIAŁANIA
Testowanie styczników
• Nacisnąć przycisk SET (ustaw), aby wybrać tryb emisyjności.  Nacisnąć przycisk ▲/▼, 

aby wybrać względnie niską emisyjność dla błyszczących styków lub średnią emisyjność 0,7 
dla styków poczerniałych.

• Nacisnąć przycisk MODE (tryb), aby wybrać wartość MAX (maks.).
• Dokonać pomiaru jednego bieguna po stronie zasilania i po stronie obciążenia bez zwalniania 

wyzwalacza.
• Różnica temperatury między stroną zasilania a stroną obciążenia wskazuje na zwiększoną 

rezystancję, a tym samym możliwe uszkodzenie stycznika.
Testowanie przekaźników w obudowie
• Nacisnąć przycisk SET, a następnie ▲/▼, aby ustawić względnie niski poziom emisyjności dla 

nieizolowanych złączy lub względnie wysoki poziom emisyjności dla przekaźników w obudowie 
z tworzywa lub bakelitu bądź dla złączy izolowanych. 

• Nacisnąć przycisk MODE (tryb), aby wybrać wartość MAX (maks.). Rozpocząć skanowanie.
• Dokonać pomiaru temperatury obudowy przekaźnika, szukając gorących punktów.
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Testowanie bezpieczników i złączy magistrali
• Nacisnąć przycisk SET (ustaw), a następnie ▲/▼, aby ustawić względnie wysoki poziom 

emisyjności dla bezpieczników w osłonie papierowej lub złączy izolowanych.
• Nacisnąć przycisk MODE (tryb), aby wybrać wartość MAX (maks.).
• Przeskanować osłonę papierową na całej długości bezpiecznika.
• Przeskanować wszystkie bezpieczniki, nie zwalniając wyzwalacza. Różnica temperatury 

między poszczególnymi bezpiecznikami wskazuje na asymetrię napięcia lub natężenia.
• Nacisnąć przycisk SET (ustaw), a następnie ▲/▼, aby ustawić względnie niski poziom 

emisyjności dla bezpieczników i kondensatorów metalowych lub izolowanych złączy 
magistrali.

Testowanie połączeń elektrycznych
• Nacisnąć przycisk SET, a następnie ▲/▼, aby ustawić względnie niski poziom 

emisyjności dla złączy nieizolowanych lub złączy magistrali bądź względnie wysoki 
poziom emisyjności dla złączy izolowanych.

• Przeskanować przewody, przesuwając termometr w kierunku złącza elektrycznego.
Uwaga: Przewody są zazwyczaj mniejsze niż plamka świetlna termometru. Jeśli plamka 
świetlna jest większa od przewodu, odczyt dla przewodu to inaczej uśredniona wartość 
z całego obszaru objętego plamką świetlną.
Skanowanie ścian pod katem wycieków powietrza lub braków w izolacji
• Wyłączyć instalacje grzewczą i chłodniczą oraz dmuchawy.
• Nacisnąć przycisk SET (ustaw), aby wybrać tryb emisyjności. 
• Za pomocą przycisku ▲/▼ wybrać względnie wysoki poziom emisyjności dla powierzchni 

malowanych lub okien.
• Nacisnąć przycisk MODE (tryb), aby wybrać wartość MIN (min.), jeśli temperatura 

przeciwległej ściany jest niższa, lub wartość MAX (maks.), jeśli temperatura przeciwległej 
ściany jest wyższa.

• Zmierzyć temperaturę powierzchni wewnętrznej ściany działowej. Nie zwalniać 
wyzwalacza. 

• Zapisać uzyskany odczyt temperatury jako bazowy (podstawowy) dla „idealnie” 
izolowanej ściany.

• Stanąć w odległości ok. 1,5 m od ściany, na której mają być wykonywane pomiary, 
i przeskanować obszar o wielkości około 5 cm. Skanować ścianę poziomo, zaczynając od 
góry, lub skanować sufit, przesuwając termometr od ściany do ściany.  
Zwracać uwagę na duże odchylenia od temperatury bazowej, wskazujące na 
występowanie problemów. 

• Zakończyć test izolacji.
Kontrola hydraulicznych instalacji grzewczych
• Rury instalacji grzewczej zwykle są ułożone w podłodze wzdłuż ścian zewnętrznych. 

Zacząć od punktu łączenia ściany z podłogą i przeskanować rury wzdłuż ściany, 
kierując się do środka pomieszczenia.  Równolegle do ścian zewnętrznych powinny 
być wykrywalne pasy izotermiczne wskazujące położenie rur grzejnych pod podłogą.  
W równych odległościach w linii prostopadłej do ściany zewnętrznej temperatura powinna 
zwiększać się i zmniejszać. Wysoka temperatura wskazuje na obecność rur grzejnych 
pod podłogą, zaś niska – przestrzeń między rurami.

Pomiar temperatury kratki wylotu lub dyfuzora powietrza
• Nacisnąć przycisk SET (ustaw), a następnie ▲/▼, aby wybrać względnie wysoki poziom 

emisyjności.
• Skierować termometr na kratkę wylotu lub dyfuzor powietrza.
• Zmierzyć temperaturę strumienia powietrza.
• Zwolnić wyzwalacz, aby zatrzymać zmierzoną wartość przez 8 s i zapisać odczyt. 

Temperatura strumienia na kratce wylotu lub dyfuzorze powietrza powinna być równa 
temperaturze powietrza opuszczającego klimatyzator.
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KONSERWACJA

DANE TECHNICZNE

Wymiana baterii
• W celu wymiany baterii 9 V otworzyć komorę baterii. Wymienić baterię na baterię 

tego samego typu.
Czyszczenie soczewki
Zdmuchnąć luźne cząstki za pomocą czystego sprężonego powietrza. Ostrożnie 
przetrzeć powierzchnię wilgotnym wacikiem. Wacik można zwilżyć wodą.
Czyszczenie obudowy
• Przetrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki lub gąbki. Nie używać rozpuszczalników, 

ponieważ mogą one uszkodzić obudowę. Nie zanurzać w wodzie.

Podczerwień
Zakres pomiarowy (72-820) 18oC do 550oC (0oF do 1022oF) 
Zakres pomiarowy (72-823) -32oC do 650oC (-25oF do 1200oF) 
Zakres spektrum 8 do 14 mikronów
Dokładność 1,8% lub (1,8oC/4oF)
Powtarzalność 0,5% odczytu lub 1oC/2oF
Czas reakcji (95%) 250 ms
Odległość od plamki świetlnej 
(72-820)

12:1

Odległość od plamki świetlnej 
(72-823)

20:1

Regulacja emisyjności 0,10 ~ 1,00
Rozdzielczość wyświetlacza ±0,1oC (0,1oF)
Laser
Celownik Jednopunktowy wskaźnik laserowy
Moc Laser klasy 2, <1 mW, długość fali 630 do 670 mm
Zasilanie Bateria 6F22 9 V
Czas pracy Ponad 30 godz. (zasilanie bateriami alkalicznymi) 

lub ponad 10 godz. (zasilanie zwykłymi bateriami)
Masa 0,322 kg

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 
I ELEKTRONICZNEGO
Te symbole oznaczają, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) oraz zużyte baterie 
należy utylizować osobno. Nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Składować osobno 
celem przetworzenia, odzysku i recyklingu użytych materiałów. Zużyte baterie można wrzucać 
do pojemników na zużyte baterie, znajdujących się w większości punktów sprzedaży. Więcej 
informacji na temat recyklingu zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
w danym regionie można uzyskać od władz lokalnych. Wyprodukowano w Chinach. PR2 9PP

Wer. 1.0


