
Uživatelská příručka 

Infračervený teploměr Maclean MCE320 

ÚVOD 

Tento infračervený teploměr se používá k měření teploty povrchu objektu, který je použitelný pro 

různé horké, nebezpečné nebo těžko přístupné objekty bez kontaktu bezpečně a rychle. Tato 

jednotka se skládá z optiky, zesilovače signálu snímače teploty, zpracovatelského obvodu a LCD 

displeje. Optika shromáždila infračervenou energii vyzařovanou objektem a zaostřila na senzor. Poté 

senzor převede energii na elektrický signál. Tento signál bude digitálně zobrazen na LCD za 

zesilovačem signálu a obvodem zpracování.  

B. VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ  

1. Varování: Abyste se vyhnuli potenciální situaci, která může způsobit újmu nebo poškození osob, 

věnujte pozornost následujícím položkám:  

1) Nemiřte laserem přímo do oka nebo nepřímo mimo reflexní povrchy.  

2) Jednotka nemůže měřit přes průhledné povrchy, jako je sklo nebo plast. Místo toho bude měřit 

povrchovou teplotu těchto materiálů.  

3) Pára, prach, kouř nebo jiné částice mohou bránit přesnému měření překážek optikou jednotky.  

2. Upozornění: Infračervený teploměr by měl být chráněn z následujících důvodů:  

1) EMF (elektromagnetická pole) od obloukových svářeček, indukčních ohřívačů.  

C. VZDÁLENOST PRO VELIKOST BODŮ:  

1. Při měření věnujte pozornost vzdálenosti od velikosti bodu. Jak se vzdálenost (D) od cílového 

povrchu zvyšuje, velikost bodu (S) oblasti měřené jednotkou se zvětšuje. Velikost jednotky Distance 

to Spot je 12:1 (obrázek 1).  

2. Zorné pole: Ujistěte se, že je cíl větší než velikost místa na jednotce. Čím menší je cíl, tím bližší 

vzdálenost změřte. Pokud je přesnost kritická, ujistěte se, že je cíl alespoň dvakrát větší než velikost 

bodu.  

D. EMISITIVITA:  

Emisivita: Většina organických materiálů a lakovaných nebo oxidovaných povrchů má emisivitu 0,095 

(přednastavená v jednotce). Nepřesné hodnoty budou výsledkem měření lesklých nebo leštěných 

kovových povrchů. Chcete -li to kompenzovat, upravte hodnoty emisivity v jednotkách nebo 

překryjte měřený povrch maskovací páskou nebo plochou černou barvou. Změřte pásku nebo 

natřený povrch, když páska nebo natřený dosáhne stejné teploty jako materiál pod ním. 

E. PROVOZ  

1. Obsluha jednotky: Obrázek 2 1). Otevřete dvířka baterie a vložte baterii. 2). Jednotku zapnete 

zatažením za spoušť; 3). Namiřte na cílový povrch a stiskněte spoušť, poté se na LCD zobrazí teplota. 

Tato jednotka je vybavena laserem, který slouží pouze k míření.  

2. Umístění horkého bodu: Chcete-li najít horké místo, zamiřte termometr mimo oblast zájmu a pak 

skenujte pohybem nahoru a dolů, dokud nenajdete horké místo. 

LCD displej a tlačítka: A: ikona uchovávání dat B: ikona skenování C: ikona zapnutého laseru D: ikona 

podsvícení E: ikona napájení z baterie F: ikona samokalibrace G: ikona emisivity H: maximální ikona I: 

minimální ikona J: měřicí jednotka K: naměřená hodnota 



POPIS TLAČÍTEK: 

(1) Spoušť: stisknutím zobrazíte hodnotu teploty a mezitím se zobrazí SCAN. Uvolněním spouště a 

vstupem do režimu HOLD se data uloží automaticky a jednotka se automaticky vypne, pokud 

neprovedete žádnou další operaci.  

(2) Přepněte klíč mezi stupni Celsia a stupně Fahrenheita. Tento klíč lze také použít ke zvýšení 

nastavené hodnoty.  

(3) Tlačítko pro přepnutí režimu: stisknutím klávesy Mode přepnete režimy postupně mezi Max> 

Min> Ems> Cal> Rozhraní měření  

a. MAX: měření maximální teploty  

b. MIN: měření minimální teploty  

Poznámka: Při měření podržte klávesu Mode pro přepnutí na zobrazení Max nebo Min. C. EMS: v 

tomto režimu vyberte emisivitu 0,95 pomocí klávesy ° C/° F nebo emisivitu 0,8 pomocí klávesy pro 

umístění laseru. d. CAL: V režimu vlastní kalibrace slouží ke kalibraci jednotky mezi -5,0 ° C a +5,0. 

Například: pokud je teplota 26,3 ° C a naměřená hodnota teploty je 25 ° C, pak by jako kalibrační 

hodnota měla být zvýšena 1,3 ° C a po kalibraci se stisknutím tlačítka režimu vrátíte do režimu 

měření.  

(4) laserový vyhledávací klíč a klíč přepínače podsvícení (stisknutím 2 kláves současně 

zapnete/vypnete podsvícení. Toto tlačítko lze také použít jako klávesu pro snížení hodnoty 

autokalibrace. 

 



G. ÚDRŽBA  

1. Čištění čočky: Uvolněné částice sfoukněte čistým stlačeným vzduchem. Zbylé nečistoty opatrně 

setřete vlhkým vatovým tamponem. Tampón lze navlhčit vodou.  

2. Čištění pouzdra: Pouzdro očistěte vlhkou houbičkou/ hadříkem a jemným mýdlem. 

Poznámka: 1) K čištění plastových čoček nepoužívejte rozpouštědlo. 2) Neponořujte jednotku do 

vody. 

Specifikace: Teplotní rozsah -50 ° C/380 ° C (-58 ° F/716 ° F) / Opakovatelnost 1% naměřené hodnoty 

nebo 0,1 ° C / Doba odezvy 500 mSec, 95% odezva / Vzdálenost od velikosti bodu 12: 1 /  Relativní 

vlhkost 10- 95% /  Skladovací teplota -20 až 60 ° C bez baterie / Napájení: 1,5 V baterie AAA x2 (3 V) 


