
AX-7540 - Infravörös Thermométer Felhasználói kézikönyv

1. Bevezetés

Az infravörös thermométer segítségével forró- veszélyes vagy nehezen hozzáférhető helyen lévő tárgyak
felületének hőmérséklete mérhető, érintés nélkül, gyorsan és biztonságosan.
A műszerhez optikai- és fotoszenzor, jelerősítő, feldolgozó áramkör és LCD kijelző tartokzik. Az optika
összagyűjti az infravörös energiát, amit a vizsgálandó tárgy visszaver és azt az érzékelőre fókuszálja. Ez-
után a szenzor az energiát elektromos jellé alakítja. A jelerősítő és feldolgozó áramkör után a jelet digitális
jellé alakítja, ami megjelenik az LCD kijelzőn.

2. Tartozékok

Nyissa ki a csomagot és vegye ki a műszert, ellenőrizze az alábbi tartozékokat:
1. Felhasználói kézikönyv - 1 példány
Amennyiben valami hiányzik a készletből vagy sérült vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.

3. Figyelmeztetések

3.1. Figyelem:
Hogy az esetleges személyi sérüléseket elkerülje, kérjük vegye figyelembe az alábbi instrukciókat:
1) A lézert ne irányítsa szembe közvetlenül vagy tükröződő felületről közvetetten.
2) A műszer áltlátszó felületen keresztül, mint üveg vagy műanyag nem tud mérni. Ilyen esetben az átlát-
szó felület anyagának hőmérsékletét fogja mérni.
3) Gőz, por, füst vagy más anyagok akadályozhatják a pontos mérést, elfedve az műszer optikáját.

3.2. Veszély:
Az infravörös thermométert óvni kell az alábbiaktól:
1) EMF (elektro-mágneses mező), Ívhegesztő, indukciós melegítők.
2) Termiku sokk (nagy- vagy hirtelen környezeti hőmérsékletváltozáskor 30 perc a műszer stabilizálódása
használat előtt)
3) Ne hagyja a műszert magas hőmérsékletű tárgyakon vagy azok közelében.



4. Távolság arány

1. Mérés közben ügyeljen a távolság arányára. Ahogy a távolság (D) a céltárgytól nő, a mérőpont területe
(S) is nagyobb lesz.
A műszer távolság aránya 50:1
A műszer lézerrel felszerelt, ami a célzást szolgálja.
2. Látómező: Ügyeljen rá, hogy a mérendő felület mindig nagyobb legyen, mint a mérőpont területe. Minél
kisebb a mért tárgy, annál kisebb a mérési távolság. Ha a mérési pontosság kritikus, ügyeljen rá, hogy
mérendő felület legalább kétszer akkora legyen, mint a mérőpont területe.

5. Emissziós tényező

A legtöbb szerves anyag és a festett vagy oxidált felület emisszós tényezője 0,95 (ennél a műszernél előre
beállítva). A pontatlan mérések oka lehet a fényes vagy polírozott fém felület. Ennek kompenzálásához
állítsa át az emissziós tényezőt vagy a mérendő felületet fedje be fekete festékkel vagy ragasztószalaggal.
A leragasztott vagy befestett felületet akkor mérje meg, amikor az elérte ugyanazt a hőmérsékletet, mint
a befedett anyag.
Anyag ----- Emisszivitási tényező
Alumínum ----- 0.30
Azbeszt ----- 0.95
Aszfalt ----- 0.95
Bazalt ----- 0.70
Réz ----- 0.50
Tégla ----- 0.90
Karbon ----- 0.85
Kerámia ----- 0.95



Beton ----- 0.95
Réz ----- 0.95
Por ----- 0.94
Fagyasztott élelmiszer ----- 0.90
Meleg étel ----- 0.93
Üveg(tábla) ----- 0.85
Jég ----- 0.98
Vas ----- 0.70
Ólom ----- 0.50
Mészkő ----- 0.98
Olaj ----- 0.94
Festék ----- 0.93
Papír ----- 0.95
Műanyag ----- 0.95
Gumi ----- 0.95
Homok ----- 0.90
Bőr ----- 0.98
Hó ----- 0.90
Acél ----- 0.80
Textil ----- 0.94
Víz ----- 0.93
Fa ----- 0.94

6. Működés

1. Gyorsmérés:
1) Nyissa ki az elemfedelet és helyezze be a 9V -os elemet.
2) Nyomja meg az elsütőbillentyűt, a műszer bekapcsolásához.
3) Irányítsa a célzólézert a mérendő felületre majd nyomja meg az elsütőbilentyűt (ha nincs szüksége a
célzólézerre, az kikapcsolható), Az elsütőbillentyű felengedése után az LCD -n megjelenik a mért hőmér-
séklet értéke.
2. Hot spot keresése
A műszert le- és fel mozgatva, miközben az elsütőbillentyűt lenyomva tartja meghatározható a hot spot
helye. Lásd az alábbi ábrát.



7. LCD kijelző

1.LCD kijelző:
a: mért érték
b: mérési mértékegység
c: lézer bekapcsolva
d: háttérvilágítás bekapcsolva



e: elem töltöttségi szintje
f: szkennelés
g: data hold/érték kimerevítése
h: üzemmód ikon
i: emisszivitási tényező kijelzése
j: alacsony hőmérséklet ikon
k: magas hőmérséklet ikon
l: hőmérséklet kijelző

8. Gombok és Tartozékok

(1) Elsütőbillentyű: Húzza meg az elsütőbillentyűt a műszer ki- vagy bekapcslásához, ez után a teljes
képernyő kb. 1.5 mp-en belül bekapcsol, majd megjeleníti a mért értéket. Nyomja meg hosszan az első-
tőbillentyűt, ekkor e ”SCAN” ikon villogni kezd. Engedje fel a billentyűt, ekkor a HOLD ikonnal látható
a mért érték, amely kimerevedik a képernyőn. Nyomja meg újra a billentyűt a mérés folytatásához. Az
adatokat 20 mp-ig mutatja a képernyő, használaton kívül pedig 20mp után a műszer automatikusan ki-
kapcsol.
(2) Háttérvilágítás gomb: Húzza meg az elsütőbillentyűt a műszer bekapcsolásához és nyomja meg ezt a
gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra.
(3) Lézer gomb: Húzza meg az elsütőbillentyűt a műszer bekapcsolásához, a lézer bekapcsolásához pedig
nyomja meg ezt a gombot. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra.
(4) Celsius / Fahrenheit gomb: Húzza meg az elsütőbillentyűt a műszer bekapcsolásához, és nyomja meg
ezt a gombot a hőmérséklet megjelenítéséhez
(5) Funkció gombok:
1Nyomja meg röviden a ”MODE” gombot, az LCD-n villogni kezd a MAX-AVG-MIN-DIF-LAL-HAL jelzés.



a. MAX: maximális hőmérséklet mérése
b. AVG: középhőmérséklet mérése
c. MIN: minimum hőmérséklet mérése
d. DIF: alap DIF érték, az aktulási mérés különbségét számítja ki
2Nyomja le a ”MODE” gombot 3mp-ig, az LCD-n villogni kezd a ε-LAL-HAL jelzés;
(Ez a funkció memórával is rendelkezik, a következő megnyitáskor a legutóbb kiválasztott mérési módot
fogja mutatni.)
a. ε: emisszivitási tényező állításához használja a �/� gombokat 0.10 és 1.00 között, a megerősítéshez
nyomja meg a ”MODE” gombot.
b. LAL: alacsony hőmérséklet riasztás - LAL kiválasztása után a �/� gombok rövid, ismételt megnyomásával
lassabban, a �/� gombok nyomva tartásával gyorsabban állíthatja be a riasztási hőmérsékletet. A választott
értéket a ”MODE” gomb megnyomásával erősítse meg. Ha a mért hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállí-
tott riasztási érték, az LCD-n megjelenik az ikon és a hangjező jelzést ad.
c. HAL: magas hőmérséklet riasztás - HAL kiválasztása után a �/� gombok rövid, ismételt megnyomásával
lassabban, a �/� gombok nyomva tartásával gyorsabban állíthatja be a riasztási hőmérsékletet. A választott
értéket a ”MODE” gomb megnyomásával erősítse meg. Ha a mért hőmérséklet magasabb, mint a beállított
riasztási érték, az LCD-n megjelenik az ikon és a hangjelző jelzést ad.
(7) Kijelző
(8) Lézerkibocsátó terület
(9) Matrica
(10) Elemfedél: az elemek cseréjekor ki kell nyitni.

9. Specifikáció

Pontosság: ±(a% mérés)
Működési környezeti hőmérséklet: 0℃~40℃ (32°F~104°F) a pontosságot nem garantálja
Tárolási hőmérséklet: -20℃~50℃ (-4°F~122°F)
Relatív Páratartalom: 10-95% RH nem cseppfolyós
Súly/Méret: 270g (elemekkel); 141*200*60mm
Tápellátás: 9V elem (nem tartozék)
Hőmérséklettartomány ///// -50℃~1150℃ (-58°F~2102°F)
Távolsági arány ///// 50:1
Emisszivitási tényező ///// 0.10~1.00 állítható(előre beállított 0.95)
Pontosság ///// - 50℃~0℃ (- 58°F~32°F) - ±3℃/±5°F; (a nagyobb értéket válassza) 0℃~100℃ (32°F~212°F)
- ±1.5℃/±2.7°F; 100℃~1150℃ (212°F~2102°F) - ±1.5%
Felbontás ///// 0.1℃/°F
Reakcióidő ///// <250ms
Kettős tartományú kijelző ///// √



MAX/MIN érték ///// √
D-érték / Átlag érték ///// √
Magas/Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés ///// √
℃/°F beállítás ///// √
Lézer kikapcsolása ///// √
Hold funkció ///// √
Háttérvilágítás ///// √
Automatikus kikapcsolás ///// √
Alacsony elemszint kijelzés ///// √
Spektrális válasz ///// 8um~14um
Lézer spektrum ///// kimenet<1mW, hullámhossz 630~670nm, II osztály

10. Karbantartás

NE PRÓBÁLJA A MŰSZER ÁRAMKÖREIT MÓDOSÍTANI!
1. Ügyeljen rá, hogy a műszer ne érintkezzen vízzel, porral és hogy ne essen/ejtse le.
2. Ne használja és ne tárolja a műszert magas hőmérsékletű-, magas páratartalmú-, gyúlékony- vagy
robbanékony környezetben és magas mágnses mező közelében.
3. A lencse tisztítása: A lazább részecskéket tiszta sűrített levegővel fújja le. A maradék szennyeződést
nedves pamut anyaggal törölje le. A törlő anyagot vízzel is nedvesítheti.
A ház tisztítása: Nedves ruhával vagy szivaccsal, lágy tisztítóval törölje át.
4. Ha hosszabb ideig nem használja a műszert, mindig vegye ki az elemeket.

11. Javítás

Ha az eszköz nem működik, az alábbi instrukciók áttekintésével néhány általános probléma megoldható.
Amennyiben a műszer ezután sem működik, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.
Állapot //// Megoldás
nincs kijelzés az LCD -n //// �Kapcsolja be a műszert
�Cserélje ki az elemeket”
Alacsony elem töltöttség ikon megjelenése //// �Cserélje ki az elemeket
Nincs célzólézer //// �Kapcsolja be a lézert
Nagy hiba érték //// �Cserélje ki az elemeket


