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Po provedení měření vysoké teploty může být sonda ještě chvilku horká! 

 

Dvoufunkční infračervený teploměr model 52226 současně zobrazuje teplotní údaje naměřené infračervenou 

sondou a kontaktní sondou. 

 

• Stisknutí tlačítka SCAN spustí funkce infračerveného teploměru (Režim IRT) 

•  Stisknutí tlačítka MEAS spustí funkce kontaktního teploměru (Režim COT) 
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HLÁŠENÍ O CHYBÁCH NA LCD DISPLEJI  

Teploměr 52226 zobrazuje diagnostická hlášení typu HI (vysoká) nebo LO (nízká), když měřená teplota 

překračuje rozsahy zařízení. 

  

FUNKCE INFRAČERVENÉHO BEZDOTYKOVÉHO SKENOVÁNÍ  

HI – když je teplota vyšší než 626 °F (330 °C) 

LO – když je teplota nižší než -67 °F (-55 °C) 

FUNKCE DOTYKOVÉHO SKENOVÁNÍ   

HI – když je teplota vyšší než 626 °F (330 °C) 



LO – když je teplota nižší než -67 °F (-55 °C) 

  

Chyba ER2 je zobrazována tehdy, když je teploměr vystavený náhlým změnám teploty. Chyba ER3 je 

zobrazována tehdy, když teplota prostředí překračuje 32 °F nebo 122 °F (0° C nebo 50 °C). Aby teploměr 

stabilizoval svou teplotu na teplotu prostředí v rozsahu měřených teplot od 32°F do 104°F (0°C až 40°C) je 

třeba ponechat ho v klidu 30 minut.  

   

V případě veškerých jiných hlášení o chybách je nutné vynulování teploměru. Pro vynulování vypněte 

teploměr, vyjměte baterii, počkejte minimálně jednu minutu a následně vložte zpět baterii a zařízení připojte. 

Pokud hlášení o chybě nezmizí, je třeba kontaktovat servis výrobce.  

Funkce bezdotykového infračerveného měření teploty (režim IRT) 

Jednoduše zaměřte teploměr 52226 na cíl a stiskněte tlačítko SCAN. Na displeji se objeví měřená teplota 

daného povrchu. Poměr vzdálenosti k cíli činí 1:1, proto je třeba teploměr přiblížit k cíli co možná nejblíže.  

REŽIM MINIMUM nebo MAXIMUM  

Teploměr 52226 lze nastavit na zobrazování pouze minimálního a maximálního výsledku měření teploty 

během jednoho období měření.  

Pro nastavení teploměru do režimu minimum, stiskněte tlačítko MODE jedenkrát. 

Pro nastavení teploměru do režimu maximum, stiskněte tlačítko MODE dvakrát. 

REŽIM LOCK  

Režim LOCK je zvlášť vhodný pro měření bez držení teploměru v ruce. Teploměr zobrazuje teplotu po dobu 

60 sekund, po čemž se vypne automaticky, nebo po stlačení tlačítka SCAN. Pro použití teploměru v režimu 

LOCK stiskněte tlačítko MODE třikrát, následně stiskněte jednou tlačítko SCAN pro spuštění stálého 

měření teploty.  

REŽIM °F nebo °C  

Pro provedení změny z měření ve stupních Fahrenheita na stupně Celsia stiskněte tlačítko SCAN, následně 

čtyřikrát tlačítko MODE, následně tlačítko SCAN. 

Emisivita    

Infračervený teploměr je dodáván s předem nastavenou emisivitou 0,95. Emisivitu je možné měnit v rozsahu 

od 0,10 (10E) do 1 (100E). Tuto změnu může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Co se týče emisivity 

určitých materiálů, odkazujeme na nejbližšího obchodního zástupce.  

 

VÝMĚNA BATERIE 

Nezapomeňte před zahájením výměny baterie vypnout zařízení! 

  

DOBRÁ BATERIE  

  

BATERIE ČÁSTEČNĚ VYBITÁ 



  

VYBITÁ BATERIE  

  

Když se zobrazí ikonka částečně vybité baterie, je třeba ji vyměnit (za lithiovou baterii typu CR2032) 

  

Použité baterie je třeba ekologicky zlikvidovat. Použité baterie je třeba chránit před dětmi. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE   

 Funkce bezdotykového infračerveného měření teploty Funkce dotykového skenování teploty  

Rozsah měření  -55 ~ +330 oC (-67 ~ +625 oF) -55 ~ +330 °C (-67 ~ +625 °F) 

Přesnost v infračerveném režimu +/-2 % údaje nebo 4 °F (2 °C) (vyšší z těchto údajů) +/-1 % údaje 

nebo 1,6 °F (8 °C) (vyšší z těchto údajů) 

Životnost baterie 40 hodin (automatické vypnutí po 15 sekundách) 

Rozměry  6 x 1,5 x 1” (156 x 40 x 24 mm) 

Hmotnost  70 gramů s baterií 

 

Nedoporučuje se používat bezkontaktní infračervené teploměry k měření teploty kovových, lesklých a 

leštěných povrchů. 

Pro změnu emisivity stiskněte tlačítko SCAN, pětkrát stiskněte tlačítko MODE, jednou stiskněte tlačítko 

SCAN na každou hodnotu opravy činící 0,01 (1E), následně stiskněte tlačítko MODE pro uložení nastavení. 

 

Funkce dotykového měření teploty (režim COT) 

Dotkněte se teplotní sondou cíle a stiskněte tlačítko MEAS (Měření).  Na displeji se zobrazí po dobu max. 4 

minut naměřená teplota. Po 4 minutách se zařízení automaticky vypne. Opětovné stisknutí tlačítka MEAS 

způsobí přerušení skenování a uchování naposledy naměřené teploty. 
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