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ScanTemp 410 – Infrasarkanais termometrs

ScanTemp 410 ir bāzes modeles infrasarkanais termometrs ar lāzera tēmēkli.

Funkcijas
 2 x 1,5V AAA tipa baterijas
 Liels LCD displejs
 Tekošas un MAX vērtības indikācija
 Autoizslēgšana pēc 15 sek.
 Pārslēgšana C/F
 Ar lāzera tēmēkli

Attālums, punkta izmērs un redzeslauks

Ja attālums (D) palielinās, tad mērīšanas punkta izmērs (S) palielinās 
proporcijā D:S = 11:1. Lai sasniegtu precīzāko rezultātu, jātēmē uz mērķi pēc 
iespējas tuvu.

Drošības noteikumi

! EMC/RFI

* Termometru jāsarga no EMI (Elektro magnētiskie traucējumi) no indukcijas 
sildītājiem un mikroviļņu krāsnīm un  elektro statiskās izlādes. Mērījumi var būt
kļūdaini, ja termometrs atrodas elektrisko un magnētisko lauku >3Vm-1, 
iedarbības zonā.

Brīdinājums!!!  Izvairieties no lāzera starojuma iekļūšanas acīs. Esiet 
maksimāli piesardzīgi. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo instrumentu. 
Termometru jāaizsarga no “temperatūras šoka”, t.i. No apkārtējas 
temperatūras lielam svārstībām. Nedrīkst atstāt termometru tuvu objektiem ar
augsto temperatūru. Nav ieteicams lietot cilvēku temperatūras mērīšanai.

Paziņojumi par kļūdām

Er – Vispirms jāizslēdz termometru
Izņemt baterijas uz 1 min un pēc tam ielikt
Ja kļūdas zīme nepazudis, tad jākontaktē ar pārdēvēju.
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Atgādinājumi:

 Nav ieteicams lietot spīdīgo un pulēto metāla virsmas temperatūras 
mērīšanai (nerūsējošais tērauds, alumīnijs, citas)

 Termometrs neveic mērījumus caur caurspīdīgiem objektiem, tādiem kā 
stikls vai plastmasa. Šajā gadījumā tiks izmērīta stikla vai plastika 
virsmas temperatūra.

 Tvaiki, putekļi, dūmi un cits vai ietekmēt uz mērījumu precizitāti.

Glabāšana un kopšana

Uzglabāt istabas temperatūrā. Mērītāja lēcas ir tā jutīgākās detaļas, tas 
nepārtraukti jāuztur tīras, izmantojot mīkstu kokvilnas salveti, kas var būt 
samitrināta ar etilspirtu. Rekomendācija tīrīt lēcas pirms katras jaunas 
termometra lietošanas reizes.

Temperatūras diapazons -33°C...+500°C

Precizitāte ±2,0% no mērījuma vai ±2°C, kurš ir lielāks

Atkārtojamība ±1,0% no mērījuma vai ±1°C, kurš ir lielāks

Reakcijas laiks 500 ms

Spektrāla atbilde 8 - 14 µm

Displeja izšķirtspēja 0,1°C (4 Digit LCD)

Darba temperatūra 0°C...50°C

Emisijas koeficients 0.95

Attālums : mērķa izmērs 11:1

Lāzers Viens lāzera punkts

Baterija 2 x AAA 

Izmērs (G x P x A) 175 x 39 x 79 mm

Svars 180 g
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