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DWUFUNKCYJNY TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ MODEL 52226 

Instrukcja użytkowania 

 

 

Po dokonaniu pomiaru wysokiej temperatury sonda może jeszcze przez chwilę być gorąca! 

 

Dwufunkcyjny termometr na podczerwień model 52226 równocześnie wyświetla wskazania temperatury 

zmierzone przez sondę na podczerwień i sondę stykową. 

 

 Naciśnięcie przycisku SCAN uruchamia funkcję termometru na podczerwień 

(Tryb IRT) 

  Naciśnięcie przycisku MEAS uruchamia funkcję termometru stykowego 

(Tryb COT) 

PODCZERWIEŃ 

(Odczyt) 

 

SONDA 

(Odczyt) 

 

Przycisk 

TRYB PRACY 

 

SONDA 

 OPTYKA NA PODCZERWIEŃ 



 

KLIPS 

 

Przycisk SKANOWANIE 

(Podczerwień) 

 

Przycisk 

MEAS (pomiaru (sondy) 

KOMUNIKATY O BŁĘDACH NA WYŚWIETLACZU LCD 

Termometr 52226 wyświetla komunikaty diagnostyczne typu HI (wysoka) lub LO (niska), gdy mierzona 

temperatura wykracza poza zakres przyrządu. 

 

FUNKCJA BEZDOTYKOWEGO SKANOWANIA NA PODCZERWIEŃ 

HI – gdy temperatura jest wyższa od 626°F (330°C) 

LO – gdy temperatura jest niższa od -67°F (-55°C) 

FUNKCJA DOTYKOWEGO SKANOWANIA  

HI – gdy temperatura jest wyższa  od 626°F (330°C) 

LO – gdy temperatura jest niższa od -67°F (-55°C) 

 

Błąd ER2 jest wyświetlany wtedy, gdy termometr jest narażony na szybkie zmiany temperatury. Błąd ER3 



jest wyświetlany wtedy, gdy temperatura otoczenia przekracza 32°F lub 122°F (0°C lub 50°C). Aby 

termometr ustabilizował swoją temperaturę do temperatury otoczenia w zakresie mierzonych 

temperatur od 32°F do 104°F (0°C do 40°C).należy pozostawić go przez 30 minut.  

   

 

W przypadku wszelkich innych komunikatach o błędach  konieczne jest wyzerowanie termometru. Aby 

wyzerować, wyłącz termometr, wyjmij baterię, odczekaj przynajmniej jedną minutę, a następnie włóż z 

powrotem baterię i załącz przyrząd. Jeżeli komunikat o błędzie nie zniknie, należy skontaktować się z 

serwisem producenta.  

Funkcja bezdotykowego pomiaru temperatury na podczerwień (tryb IRT) 

Po prostu naceluj termometr 52226 na cel i naciśnij przycisk SCAN. Na wyświetlaczu pojawi się mierzona 

temperatura danej powierzchni. Stosunek odległości do celu wynosi 1:1, dlatego termometr należy 

zbliżyć do celu możliwie jak najbliżej.  

TRYB MINIMUM lub MAKSIMUM 

Termometr 52226 można ustawić na wyświetlanie tylko minimalnego i maksymalnego wyniku pomiaru 

temperatury podczas jednego okresu pomiaru.  

Aby ustawić termometr w trybie minimum, naciśnij jeden raz przycisk MODE. 

Aby ustawić termometr w trybie maksimum, naciśnij dwa razy przycisk MODE. 

TRYB LOCK  

Tryb LOCK jest szczególnie pożyteczny w przypadku pomiarów bez trzymania termometru w ręku. 

Termometr wyświetli temperaturę przez 60 sekund, po czym wyłączy się automatycznie, albo po 

naciśnięciu przycisku SCAN.  Aby użyć termometru w trybie LOCK naciśnij przycisk MODE trzykrotnie, 

następnie naciśnij raz przycisk SCAN aby uruchomić ciągły pomiar temperatury.  

TRYB °F lub °C  

Aby dokonać zmiany z pomiaru w stopniach Fahrenheita na Celsjusza, naciśnij przycisk SCAN, następnie 

czterokrotnie przycisk MODE, następnie przycisk SCAN. 

Emisyjność  

Termometr na podczerwień jest dostarczany z ustawioną domyślnie emisyjnością 0,95. Emisyjność 

można zmieniać w zakresie od 0,10 (10E) do 1 (100E). Zmiany tej może dokonywać tylko 

wykwalifikowana osoba. Odnośnie emisyjności określonych materiałów odsyłamy do najbliższego 

przedstawiciela handlowego.  

WYMIANA BATERII 



Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do wymiany baterii wyłączyć przyrząd! 

 

BATERIA DOBRA 

 

 

BATERIA CZĘŚCIOWO ROZŁADOWANA 

 

BATERIA DO WYCZERPANA 

 

Gdy pojawi się ikonka baterii częściowo rozładowanej, należy ją wymienić (na baterię typu CR2032 

litową) 

 

Zużyte baterie należy niezwłocznie utylizować. Zużyte baterie należy chronić przed dostępem dzieci. 

DANE TECHNICZNE  

 

Funkcja bezdotykowego 

pomiaru temperatury  na 

podczerwień 

Funkcja dotykowego 

skanowania 

temperatury 

Zakres 

pomiarowy 

-55 ~ +330 oC (-67 ~ +625 

oF) 

-55 ~ +330°C (-67 ~ 

+625°F) 

Dokładność w 

trybie na 

podczerwień 

+/-2% wskazania lub 4°F 

(2°C) (wyższa z tych 

wartości) 

+/-1% wskazania lub 

1,6°F (,8°C) (wyższa z 

tych wartości) 

Żywotność 

baterii 

40 godzin (automatyczne wyłączenie po 15 

sekundach) 

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

Masa 70 gramów z baterią 

 



 

 

Nie zaleca się używania termometrów bezstykowych na podczerwień do pomiaru temperatury o 

powierzchniach metalicznych błyszczących lub polerowanych. 

Aby zmienić emisyjność, naciśnij przycisk SCAN, naciśnij pięciokrotnie przycisk MODE, naciśnij raz 

przycisk SCAN na każdą wartość korekty wynoszącą  0,01 (1E) następnie naciśnij przycisk MODE aby 

zablokować nastawę. 

 

Funkcja dotykowego pomiaru temperatury (tryb COT) 

Dotknij sondą temperaturową celu i naciśnij przycisk MEAS (Pomiar).   Na wyświetlaczu pojawi się przez 

maks. 4 minuty zmierzona temperatura. Po 4 minutach przyrząd automatycznie się wyłączy. Ponowne 

naciśnięcie przycisku   MEAS spowoduje przerwanie skanowania i zachowanie ostatnio zmierzonej 

temperatury.  
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