
AX-7540 - Instrukcja obsługi - pirometr

1. Wstęp

Urządzenie to służy do bezpiecznego i szybkiego, bezdotykowego pomiaru temperatury powierzchni przed-
miotów, które są bardzo gorące lub znajdują się w trudno dostępnych lub niebezpiecznych miejscach.
Urządzenie to składa się z optyki, czujnika foto, wzmacniacza sygnału, obwodu przetwarzającego i wy-
świetlacza LCD. Optyka odbiera energię podczerwoną emitowaną przez przedmiot i skupia ją na czujniku.
Czujnik przekształca energię w sygnał elektryczny. Sygnał elektryczny zostanie następnie pokazany na
wyświetlaczu LCD po przejściu przez wzmacniacz sygnału i obwód przetwarzający.

2. Akcesoria

Otwórz opakowanie, wyjmij z niego urządzenie i sprawdź poniższe akcesoria:
1. Instrukcja obsługi - 1 sztuka
W przypadku braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu zestawu skontaktuj się z dystrybutorem.

3. Ostrzeżenia i Uwagi

3.1. Ostrzeżenie:
Żeby uniknąć sytuacji, w których może dojść do zranienia lub obrażeń ciała ludzi zwróć uwagę na poniższe
instrukcje:
1) Nie kieruj lasera bezpośrednio lub pośrednio przez odblaskowe powierzchnie w stronę oczu.
2) Urządzenie nie umożliwia wykonywania pomiarów poprzez przezroczyste powierzchnie takie jak szkło
czy plastik. Zmierzy ono temperaturę tych materiałów.
3) Para, kurz, dym i inne zanieczyszczenia mogą zmniejszać dokładność pomiarową urządzenia poprzez
przesłanianie optyki.

3.2. Uwagi:
Należy chronić pirometr przed poniższymi czynnikami:
1) Pola elektromagnetyczne pochodzące od łuków spawarek, grzejników indukcyjnych.



2) Wstrząsowi termicznemu (spowodowanemu przez nagłą lub znaczną zmianę temperatury otoczenia.
Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów należy odczekać 30 minut, żeby urządzenie ustabilizo-
wało się w nowej temperaturze).
3) Nie należy pozostawiać urządzenia na lub w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze.

4. Stosunek odległości

1. Podczas wykonywania pomiaru zwróć uwagę na stosunek odległości. Wraz ze wzrostem odległości od
przedmiotu (D) zwiększa się rozmiar plamki (S) na mierzonej powierzchni.
Stosunek odległości tego urządzenia wynosi 50:1
Urządzenie to wyposażone jest w laser służący do precyzyjnego celowania.
2. Pole widzenia: Upewnij się, że rozmiar mierzonej powierzchni jest większy niż rozmiar plamki urządze-
nia. Im mniejsza jest mierzona powierzchnia tym mniejsza jest odległość pomiarowa. W przypadku, gdy
dokładność jest kluczowa, upewnij się, że rozmiar mierzonej powierzchni jest co najmniej dwa razy większy
niż rozmiar plamki.

5. Emisyjność

Większość substancji organicznych oraz powierzchnie pomalowane lub utlenione posiadają emisyjność
wynoszącą 0.95 (ustawienie domyślne urządzenia). Niedokładne odczyty mogą pochodzić z pomiarów
błyszczących lub polerowanych metalowych powierzchni. Żeby skompensować ten błąd pomiarowy należy
zmienić ustawienie emisyjności urządzenia lub zakryć mierzoną powierzchnie taśmą maskującą lub czarną,



matową farbą. Pomiar temperatury taśmy lub farby należy wykonać dopiero po osiągnięciu przez taśmę
lub farbę tej samej temperatury jak powierzchnia, na której się znajduje.
Materiał ----- Emisyjność
Aluminium ----- 0.30
Azbest ----- 0.95
Asfalt ----- 0.95
Bazalt ----- 0.70
Mosiądz ----- 0.50
Cegła ----- 0.90
Węgiel ----- 0.85
Ceramika ----- 0.95
Beton ----- 0.95
Miedź ----- 0.95
Brud ----- 0.94
Zamrożona żywność ----- 0.90
Gorąca żywność ----- 0.93
Szyba (płytka) ----- 0.85
Lód ----- 0.98
Iran ----- 0.70
Ołów ----- 0.50
Wapień ----- 0.98
Olej ----- 0.94
Farba ----- 0.93
Papier ----- 0.95
Plastik ----- 0.95
Guma ----- 0.95
Piasek ----- 0.90
Skóra ----- 0.98
Śnieg ----- 0.90
Stal ----- 0.80
Tkanina ----- 0.94
Woda ----- 0.93
Drewno ----- 0.94



6. Obsługa

1. Szybki pomiar:
1) Otwórz pojemnik na baterię i poprawnie zainstaluj w nim baterię 9V.
2) Naciśnij spust, żeby włączyć urządzenie.
3) Nakieruj urządzenie na powierzchnie za pomocą lasera i naciśnij spust (jeśli nie potrzebujesz wskaźnika
laserowego, możesz go wyłączyć), temperatura mierzonej powierzchni pojawi się na wyświetlaczu LCD po
zwolnieniu spustu.
2. Odnajdywanie gorącego punktu
Przesuwaj pirometr przez mierzoną powierzchnie w górę i w dół po naciśnięciu spustu, do momentu odna-
lezienia gorącego miejsca. Zobacz ilustrację poniżej.



7. Wyświetlacz LCD

1. Wyświetlacz LCD
a: wynik pomiaru
b: jednostka pomiarowa
c: symbol włączonego lasera
d: symbol włączonego podświetlenia
e: symbol zasilania bateryjnego
f: symbol skanowania
g: symbol zatrzymania odczytu
h: symbol trybu pracy
i: symbol emisyjności
j: symbol alarmu niskiej temperatury
k: symbol alarmu wysokiej temperatury
l: wyświetlacz asystenta temperatury



8. Przyciski i elementy urządzenia

(1) Spust: Naciśnij spust, żeby włączyć/wyłączyć urządzenie, obraz na wyświetlaczu pojawi się po upływie
1.5 sekundy, następnie wyświetlona zostanie wartość temperatury. Naciśnij i przytrzymaj spust, na ekra-
nie pojawi się migający symbol ”SCAN”. Po zwolnieniu spustu na wyświetlaczu pojawi się symbol ”HOLD”
i wyświetlany odczyt zostanie zatrzymany. Naciśnij ponownie spust, możesz kontynuować wykonywanie
pomiarów. Odczyt będzie zatrzymany na wyświetlaczu przez około 20 sekund oraz po 20 sekundach braku
aktywności zasilanie urządzenia zostanie automatycznie wyłączone.
(2) Przycisk podświetlenia: Naciśnij spust, żeby włączyć zasilanie urządzenia, a następnie naciśnij ten
przycisk, żeby włączyć podświetlenie. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie podświetlenia.
(3) Przycisk wskaźnika laserowego: Naciśnij spust, żeby włączyć zasilanie urządzenia, a następnie naci-
śnij ten przycisk, żeby włączyć wskaźnik laserowy. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie
wskaźnika laserowego.
(4) Przycisk Celsjusza / Fahrenheita: Naciśnij spust, żeby włączyć zasilanie urządzenia, a następnie
naciśnij ten przycisk, żeby wyświetlić temperaturę.
(5) Przyciski funkcyjne:
1Naciśnij krótko przycisk “MODE”, na wyświetlaczu LCD będą migały symbole MAX-AVG-MIN-DIF-LA-
L-HAL;
a. MAX: pomiar temperatury maksymalnej
b. AVG: pomiar temperatury średniej
c. MIN: pomiar temperatury minimalnej
d. DIF: Na podstawie wartości DIF, urządzenie przelicza różnicę pomiędzy bieżącym odczytem.
2Naciśnij i przytrzymaj przycisk “MODE” przez 3 sekundy, a następnie naciśnij go krótko. Na wyświetla-
czu LCD będą migały symbole ε-LAL-HAL;



(Urządzenie posiada funkcję pamięci, za każdym razem po włączeniu wybrana będzie ta sama funkcja
pomiarowa)
a. ε: emisyjność można ustawić za pomocą przycisków �/� od 0.10 do 1.00, naciśnij przycisk “MODE”, żeby
potwierdzić.
b. LAL: alarm niskiej temperatury -- po wybraniu LAL, naciśnij krótko przycisk �/�, żeby wolno zmieniać
wartość temperatury lub przytrzymaj je wciśnięte, żeby zmienić wartość temperatury szybko. Potwierdź
poprzez długie naciśnięcie przycisku ”MODE”; Gdy zmierzona temperatura będzie miała niższą wartość
niż ustawiona dla alarmu, na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol i brzęczyk wyemituje dźwięk alarmu.
c. HAL: alarm wysokiej temperatury -- po wybraniu HAL, naciśnij krótko przycisk �/�, żeby wolno zmieniać
wartość temperatury lub przytrzymaj je wciśnięte, żeby zmienić wartość temperatury szybko. Potwierdź
poprzez długie naciśnięcie przycisku ”MODE”; Gdy zmierzona temperatura będzie miała wyższą wartość
niż ustawiona dla alarmu, na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol i brzęczyk wyemituje dźwięk alarmu.
(7) Obszar wyświetlacza
(8) Obszar emisji światła lasera
(9) Naklejka
(10) Pokrywa pojemnika na baterię: należy ją otworzyć, żeby wymienić baterię.

9. Specyfikacje

Dokładność: ±(% odczytu)
Temperatura pracy: 0℃~40℃ (32°F~104°F) dokładność nie jest gwarantowana
Temperatura przechowywania: -20℃~50℃ (-4°F~122°F)
Wilgotność względna: 10 - 95% (bez kondensacji)
Ciężar/wymiary: 270g (wraz z bateria); 141x200x60mm
Zasilanie: Bateria 9V (nie dołączona)
Zakres temperatury ///// -50℃~1150℃ (-58°F~2102°F)
Stosunek odległości ///// 50:1
Emisyjność ///// 0.10~1.00 regulowana (wartość domyślna 0.95)
Dokładność ///// - 50℃~0℃ (- 58°F~32°F) - ±3℃/±5°F; (wartość wyższa) 0℃~100℃ (32°F~212°F) - ±1.5℃/
±2.7°F; 100℃~1150℃ (212°F~2102°F) - ±1.5%
Rozdzielczość ///// 0.1℃/°F
Czas odpowiedzi ///// <250ms
Wyświetlacz z podwójnym zakresem ///// √
Wartość MAX/MIN ///// √
D-wartość / Wartość średnia ///// √
Alarm wysokiej/niskiej temperatury ///// √
Ustawienie ℃/°F ///// √



Wyłączanie lasera ///// √
Zatrzymanie odczytu ///// √
Podświetlenie ///// √
Automatyczne wyłączanie zasilania ///// √
Wskaźnik wyczerpanej baterii ///// √
Odpowiedź widmowa ///// 8um~14um

10. Konserwacja

NIE NALEŻY MODYFIKOWAĆ OBWODÓW URZĄDZENIA
1. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i kurzu oraz nie upuszczaj go.
2. Nie należy przechowywać i korzystać z urządzenia w wysokiej temperaturze oraz wilgotności, w łatwo-
palnym bądź wybuchowym otoczeniu oraz w pobliżu silnych pól magnetycznych.
3. Czyszczenie soczewki: Zdmuchnij luźne zabrudzenia za pomocą sprężonego powietrza. Delikatnie usuń
pozostałe zabrudzenia wilgotnym wacikiem. Wacik może być nasączony wodą. Czyszczenie obudowy:
obudowę należy czyścić przy pomocy wilgotnej gąbki/ściereczki i łagodnego detergentu.
4. Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres czasu, wyjmij z niego baterię.

11. Naprawy

W przypadku, gdy urządzenie przestanie działać możesz sprawdzić poniższe instrukcje, żeby rozwiązać
niektóre zwykłe problemy. Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z nami.
Usterka //// Rozwiązanie
Brak odczytu na wyświetlaczu LCD //// �Włącz zasilanie urządzenia
�Wymień baterię na nową”
Widoczny symbol wyczerpanej baterii //// �Wymień baterię na nową
Brak wskaźnika laserowego //// �Włącz wskaźnik laserowy
Duży błąd pomiarowy //// �Wymień baterię na nową


