
 

A. Sissejuhatus 

Mudel: GM300 2). Termošoki korral, mida põhjustavad suured välistemperatuuri  
muutused – andke seadmele 30 aega, et temperatuuriga harjuda. 
 
3). Ärge jätke seadet kõrge temperatuuriga esemete lähedale. 

Infrapuna termomeeter 
Kasutusjuhend 

C. Kaugus ja täpi suuruse suhe 

1. Kui teostate mõõtmisi, pidage silmas kauguse ning täpi suuruse  
suhet. Kui suureneb kaugus mõõdetavast esemest (D), suureneb  
ka mõõdetava pindala suurus (S). 
Kauguse ja täpi suuruse suhe on 12:1 
***Seade on varustatud laseriga, mida kasutatakse sihtimiseks 
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2. Ettevaatust: 

  Et vältida seadme ja mõõdetava objekti vigastamist, ärge 
Kasutage toodet järgnevates situatsioonides: 

1). Elektromagnet väljas, mis on tekitatud kaarkeevitusseadmete  
või induktsioon seadmete poolt. 
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Joonis 1 

2. Vaateväli: 
Veenduge, et mõõdetav ese oleks suurem kui termomeetri  
mõõdetava täpi suurus. Mida väiksem ese, seda väiksem peab  
olema vahemaa mõõdetava esemega. Kui mõõtetäpsus on oluline, 
siis veenduge, et mõõdetav ese on vähemalt kaks korda suurem  
kui termomeetri mõõdetav täpp. 
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D. Emissiivsus 

Enamiku orgaaniliste ainete, värvitud või oksüdeerunud pindade 
emissiivsus on 0.95. Ka see 
mõõteriist on seadistatud 0,95 peale. Ebatäpsed näidud on  
tingitud säravate või poleeritud pindade 
mõõtmisest. Et seda kompenseerida, katke mõõdetav pind  
maalriteibi või mati musta värviga. 
Mõõtke kinni kleebitud või värvitud pinda, kui see ala on  
saavutanud sama temperatuuri, mis on selle all oleval materjalil. 

LCD ekraan & Nupud 

1. LCD ekraan: Joonis 4 
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G. Hooldus 

1. Läätse puhastamine: 

Puhuge läätselt ära lahtised osakesed kasutades suruõhku. Harjake  
õrnalt allesjäänud mustus niiske vatipadjaga. Padjakese võib 
niiskeks teha veega. 
 
2. Korpuse puhastamine: 
Puhastage korpus niiske nuustiku ning seebiga. 
 
Märkused: 
1) Ärge kasutage plastikust läätse puhastamiseks lahusteid. 
2) Ärge kastke seadet vette. 
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a. Näidu „hoidmise“ ikoon 
b. Mõõtmise ikoon 
c. Laseri ikoon 
d. Taustvalguse ikoon 
e. Patarei ikoon 
f. Temperatuuri ühik 
g. Temperatuuri näidik 
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E. Kasutamine 

1. Seadme kasutamine 
1). Ava patarei kate ning sisesta 
9V patarei korrektselt. 
2). Seadme sisselülitamiseks vajutage  
Päästikule. 
3). Sihtige eseme pinnale ning vajutage  
päästikule. Ekraanile kuvatakse tempera- 
tuur. See seade on varustatud laser- 
sihikuga, mida kasutatakse vaid sihtimiseks. 
 
 

Joonis 4 

H. Kirjeldus: 

Temperatuuri vahemik -50 ~ 380 
0 ~380 
Või  1.5% 

(-58 ~ 716 
) 
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(32 ~716 
Täpsus 

Käivitus 
päästik 
Käepide 

(2) C/ F 

-50 ~0 (-58 ~32 ) 

Näidu kuvamise täpsus 

(4) 
(3) 

(1) 
0.1 või 0.1 

Joonis 2 Kordamise täpsus 
Reaktsiooni kiirus 
Spektraalreakstioon 

1% näidust või 1 kraad 
500 mSek, 95% reaktsioonidest 
8-14 um 

Emissioonitegur          0.95 määratud 

0 ~40 (32 ~ 104 ) 

Joonis 5 
Kauguse ja täpi suhe     12:1 
 

 
Töötemperatuur 

2. Nupud: Joonis 5 
Lubatud niiskus 10~95%mittekonderseerusvas keskkonnas 

kuni 30 (86 ) 
-20 ~ 60 (-4~140 ) 

Joonis 3 

Hoiustamise temperatuur 
Toide 

Patarei eluiga 

Kaal 
Mõõdud 

9V patarei 
Ilma laserita režiim: 22 tundi, laseriga 
reziim: 12tundi 

147.5g 
153x101x43mm 

   Valmistatud Hiinas 
Müük ja tellimine: AS Veikand Kaevu     

10 80037 Pärnu +3724464930 
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Seda infrapuna termomeetrit kasutatakse esemete 
pinnatemperatuuri mõõtmiseks. Sobib 
erinevate kuumade, ohtlike või ligipääsmatute pindade 
temperatuuride kiireks mõõtmiseks ennast 
ohustamata. Seade koosneb optikast, temperatuuriandurist, 
signaalivõimendist, töötlusskeemist ning 
LCD ekraanist. Optika kogub infrapunase kiire abil mõõdetava 
pinna kohta infot ja fokusseerib selle andurile. Andur muudab 
optilise signaali elektriliseks ja see kuvatakse temperatuurina 
seadme LCD ekraanile. 
 

Et vältida situatsiooni kus ohtu võib sattuda inimeste tervis,  
pange tähele järgmisi nõudmisi: 
1)Enne seadme kasutamist kontrolliga hoolikalt seadme 
korpust.  
Kui leidub vigastusi, ärge seadet kasutage. 
 
2) Ärge suunake laserit otse või peegelpindadelt silma. 
 
3) Ärge kasutage seda seadet süttiva gaasi keskkonnas või 
ruumis kus on aurune või tolmune. 

2. „Kuuma koha“ leidmine: 

Kuuma koha leidmiseks sihtige termomeeter väljapoole huvi- 
pakkuvad ala, siis sõeluge üles-alla liikudes üle ala kuni leiate 
kuuma koha. (Joonis 3). 

(1)Päästik: Kui vajutada päästikule, kuvatakse ekraanil näit koos  
Mõõtmise ikooniga. Päästiku vabastamisel kuvatakse umbes 7  
sekundit „hoidmise“ ikoon koos näiduga. 
Sisseehitatud 20 sekundine automaatne väljalülitamise funktsioon. 
(2) Laser sisse/välja nupp 
(3) Celsius / Fahrenheit ümberlülitamise nupp 
(4) Taustavalguse sisse/välja nupp. Kui taustavalgus on välja  
lülitatud, lülitab iga tegevus selle 7 sekundiks sisse 
 


