
AX-7540 - Infračervený teploměr Návod k obsluze

1. Úvod

Tento infračervený teploměr se používá pro měření teploty povrchu objektu, který se dá bezpečně, rychle a
bezkontaktně použít pro různé horké, nebezpečné nebo obtížně přístupné objekty.
Tato jednotka sestává z optiky, optického čidla, zesilovače signálu, obvodu zpracování a displeje LCD.
Optika shromažďuje infračervenou energii emitovanou objektem a soustřeďuje ji na čidlo. Čidlo pak pře-
vádí energii na elektrický signál. Tento signál je po zesílení a zpracování převáděn na číslicový, který se
zobrazuje na displeji.

2. Příslušenství

Otevřete poudzro, pak z něj vyjměte přístroj a zkontrolujte následující příslušenství:
1. Návod k obsluze - 1 ks
Zjistíte-li, že něco chybí nebo je poškozené, kontaktujte prosím svého dodavatele.

3. Výstrahy a upozornění

3.1. Výstrahy:
Abyste předešli případné situaci, která by mohla vést k poškození nebo poranění lidí, věnujte pozornost
následujícím pokynům:
1) Nemiřte laserem do oka přímo ani nepřímo odrazem od lesklých povrchů.
2) Přístroj neumí měřit skrz průhledné povrchy, jako je sklo nebo plast. Měří totiž povrchovou teplotu
těchto materiálů.
3) Pára, prach, kouř nebo jiné částice brání přesnému měření působením na optiku přístroje.

3.2. Upozornění:
Infračervený teploměr je nutno chránit před:
1) EMF (elektromagnetickými poli) při sváření obloukem, indukčním ohřevu.
2) Tepelným šokem (způsobeným velkými nebo náhlými změnami teploty okolí, přístroj je třeba před pou-
žitím 30 minut aklimatizovat).
3) Neponechávejte přístroj ležet na nebo u objektů s vysokou teplotou.



4. Poměr vzdálenosti

1. Při měření věnujte pozornost poměru vzdálenosti. Se zvyšováním vzdálenosti (D) od cílového povrchu se
zvětšuje velikost plochy (S) měřeného povrchu.
Poměr vzdálenosti přístroje je 50:1.
Přístroj je vybaven laserovým ukazovátkem, které se používá pro zamíření.
2. Zorné pole: Ujistěte se, že cílový povrch je větší než velikost plochy (S). Čím je povrch menší, tím je
nutno měřit z menší vzdálenosti. Je-li přesnost rozhodující, ujistěte se, že cílový povrch je alespoň dvakrát
větší než velikost plochy (S).

5. Emisivita

Většina organických materiálů a natřených nebo zoxidovaných povrchů má emisivitu 0,95 (nastavenou
v přístroji). Lesklé nebo leštěné povrchy kovů budou poskytovat nepřesný údaj. Abyste tuto skutečnost
vykompenzovali, nastavte emisivitu v přístroji nebo překryjte povrch maskovací páskou nebo hladkým
černým nátěrem. Změřte pásku nebo natřený povrch poté, co páska nebo nátěr dosáhne shodné teploty,
jakou má materiál po ní.
Materiál ----- Emisivita
Hliník ----- 0,30
Azbest ----- 0,95
Asfalt ----- 0,95
Čedič ----- 0,70
Mosaz ----- 0,50
Cihla ----- 0,90
Uhlík ----- 0,85
Keramika ----- 0,95



Beton ----- 0,95
Měď ----- 0,95
Nečistoty ----- 0,94
Mražené jídlo ----- 0,90
Horké jídlo ----- 0,93
Sklo (tabule) ----- 0,85
Led ----- 0,98
Železo ----- 0,70
Olovo ----- 0,50
Vápenec ----- 0,98
Olej ----- 0,94
Nátěr ----- 0,93
Papír ----- 0,95
Plast ----- 0,95
Guma ----- 0,95
Písek ----- 0,90
Pokožka ----- 0,98
Sníh ----- 0,90
Ocel ----- 0,80
Textilie ----- 0,94
Voda ----- 0,93
Dřevo ----- 0,94

6. Postup měření

1. Rychlé měření:
1) Otevřete víčko prostoru pro baterie a vložte správně baterii 9 V.
2) Stiskem spouště zapněte přístroj.
3) Zamiřte laserovým ukazovátkem na cílový povrch a stiskněte spoušť (nepotřebujete-li mířit pomocí
laserového ukazovátka, můžete je vypnout), pak se po uvolnění spouště zobrazí na LCD teplota.
2. Nalezení horkého místa
Přejíždějte pohybem nahoru a dolů se stisknutou spouští a hledejte horké místo. Můžete se podívat na
následující obrázek.



7. LCD displej

1. LCD displej:
a: výsledek měření
b: měřicí jednotka
c: ikona zapnutí laseru
d: ikona zapnutí podsvícení



e: ikona stavu baterie
f: ikon skenování
g: ikona podržení údaje
h: indikátor módu
i: indikátor emisivity
j: ikona alarmu nízké teploty
k: ikona alarmu vysoké teploty
l: displej teplotního asistenta

8. Názvy tlačítek a komponent

(1) Spoušť: Stiskem spouště přístroj zapnete/vypnete a během 1,5 sekundy se zobrazí celý displej, pak
bude ukazovat změřenou hodnotu; Stiskněte spoušť na delší dobu, začne blikat ikonka ”SCAN”, uvolněte
spoušť, displej zobrazí ikonku HOLD a údaj bude na displeji podržen. Po opětovném stisku spouště můžete
pokračovat v měření. Údaj bude podržen na asi 20 sekund a pak se přístroj automaticky vypne po 20
sekundách nečinnosti.
(2) Tlačítko podsvícení: Stiskem spouště zapněte přístroj a stiskem tohoto tlačítka zapněte podsvícení,
opětovným stiskem se podsvícení vypne.
(3) Tlačítko laserového ukazovátka. Stiskem spouště zapněte přístroj a stiskem tohoto tlačítka zapněte
laserové ukazovátko, opětovným stiskem se ukazovátko vypne.
(4) Tlačítko Celsius/Fahrenheit: Stiskem spouště zapněte přístroj a stiskem tohoto tlačítka zobrazte teplotu
v příslušných jednotkách.
(5) Funkční tlačítka:
1Stiskněte krátce tlačítko ”MODE”, LCD bude s blikáním zobrazovat MAX-AVG-MIN-DIF-LAL-HAL;
a. MAX: maximální změřená teplota



b. AVG: průměrná změřená teplota
c. MIN: minimální změřená teplota
d. DIF: Počítá rozdíl mezi aktuálním údajem a nastavenou hodnotou DIF
2Stiskněte tlačítko ”MODE” na 3 sekundy, pak je stiskněte krátce, LCD bude s blikáním zobrazovat ε-LA-
L-HAL;
(Tato položka má funkci paměti, zobrazí stejný měřicí mód při příštím otevření této položky)
a. ε: emisivita, pomočí tlačítek �/� ji lze nastavit v rozmezí 0,10 až 1,00, stiskem ”MODE” potvrďte.
b. LAL: alarm nízké teploty - po zvolení LAL nastavte krátkým stiskem �/� pomalu alarm teploty a dlouhým
stiskem tlačítek �/� rychle alarm teploty, potvrďte dlouhým stiskem tlačítka ”MODE”. Je-li měřená teplota
nižší než alarm, který jste nastavili, LCD zobrazí ikonku bzučáku alarmu.
c: HAL: alarm vysoké teploty - po zvolení HAL nastavte krátkým stiskem �/� pomalu alarm teploty a dlou-
hým stiskem tlačítek �/� rychle alarm teploty, potvrďte dlouhým stiskem tlačítka ”MODE”. Je-li měřená
teplota vyšší než alarm, který jste nastavili, LCD zobrazí ikonku bzučáku alarmu.
(7) Prostor displeje
(8) Místo vyzařování světla laserového ukazovátka
(9) Nálepka
(10) Víčko prostoru pro baterie: otevřete je v případě výměny baterie.

9. Vlastnosti

Přesnost: ±(a% odečtu)
Pracovní teplota okolí: 0 °C...40 °C (32 °F...104 °F) nemůže zaručit přesnost
Teplota skladování: -20 °C...50 °C (-4 °F...122 °F)
Relativní vlhkost: 10...95 % RV nekondenzující
Hmotnost/Rozměry: 270 g (včetně baterie); 141x200x60 mm
Napájení: Baterie 9 V (není přiložena)
Teplotní rozsah ///// -50 ℃...1150 ℃ (-58 °F...2102 °F)
Poměr vzdálenosti ///// 50:1
Emisivita ///// 0,10...1,00 nastavitelná(přednastavená na 0,95)
Přesnost ///// -50 ℃...0℃ (-58 °F...32 °F) - ±3 ℃/±5 °F; (platí větší hodnota) 0 ℃...100 ℃ (32°F...212 °F) -
±1,5 ℃/±2,7 °F; 100 ℃...1150 ℃ (212 °F...2102 °F) - ±1,5 %
Rozlišení ///// 0,1 ℃/°F
Doba odezvy ///// <250 ms
Displej se dvěma rozsahy //// √
Údaj MAX/MIN ///// √
Údaj D / Průměrná hodnota///// √
Alarm teploty High/Low ///// √
Nastavení ℃/°F ///// √



Vypnutí laserového ukazovátka ///// √
Podržení údaje na displeji///// √
Podsvícení ///// √
Automatické vypnutí napájení ///// √
Zobrazení vyčerpané baterie ///// √
Spektrální odezva ///// 8 um...14 um
Výkon laserového ukazovátka ///// <1 mW, vlnová délka 630...670 nm, třída II

10. Údržba

NEPOZMĚŇUJTE ZAPOJENÍ ELEKTRICKÉHO OBVODU
1. Dbejte, aby přístroj nebyl vystaven působení vody, prachu a nenechte jej upadnout na zem.
2. Neskladujte jej ani nepoužívejte v prostoru s vysokou teplotou a vlhkostí, hořlavém a výbušném a se
silným magnetickým polem.
3. Čištění čočky: Nečistoty odfoukněte čistým stlačeným vzduchem. Jemně odstraňte zbývající zbytky
vlhkým bavlněným tampónem. Tampón můžete navlhčit vodou. Čištění krytu: Kryt čistěte vlhkou hou-
bou/hadříkem a jemným mýdlem.
4. Nepoužíváte-li přístroj po delší dobu, vyjměte z něj baterii.

11. Oprava

Pokud přístroj nepracuje, můžete postupovat podle níže uvedených instrukcí pro řešení běžných problémů,
pokud nadále nefunguje, kontaktujte nás prosím.
Projev //// Způsob řešení
Na LCD se nic nezobrazuje /// � Přístroj zapněte
� Vyměňte baterii”
Zobrazuje se ikonka vyčerpané baterie /// �Vyměňte baterii
Laserové ukazovátko nesvítí //// � Zapněte ukazovátko
Značně chybný údaj //// � Vyměňte baterii


