
Infrasarkanais temperatūras mērītājs

FIRT 550 Pocket
           Lietošanas instrukcija

Ražotājs: GeoFennel, Vācija



Darbības apraksts:

FIRT 550 Pocket  ir  instruments  temperatūras  mērīšanai  grūti  pieejamās 
vietās  vai  vietās  ar  kurām  nav  pieļaujama  fiziska  saskare.  Pielietojams 
iekšdedzes  dzinēju,  elektrisko  dzinēju  temperatūras  mērīšanai.  Elektriķiem – 
savienojumu  kontaktvietu  temperatūras  kontrolei.  Ceļu  būvē  –  asfalta 
temperatūras noteikšanai. Celtniekiem - siltuma noplūžu vietu lokācijai u.c.
Tēmēšanu atvieglo 2 lāzera punkti, kuri staru krustošanās vietā apmēram 150 
mm attālumā no instrumenta atzīmē vietu, kur temperatūras mērīšanas virsma 
ir tikai 12,5 mm diametrā. 
Distances un mērījuma lauka attiecība sastāda 12:1 (D:S kur D = distance un S 
= mērīšanas punkta laukums).
Mērījumi tiek veikti 1 sekundes laikā.
Nepieciešamības  gadījumā  diennakts  tumšajās  stundās  iespējams  ieslēgt 
displeja apgaismojumu.
Instruments  apgādāts  ar  pašizslēgšanās  sistēmu.  Tas  atslēdzas  aptuveni  7 
sekundes pēc mērījuma veikšanas. 

UZMANĪBU! Bīstami!

Lāzera starus nevērst cilvēku acīs!
Instrumentu ūdenī nemērkt! Tas sabojās instrumentu!

Instrumenta vadības elementi:

1.  “MODE”        režīmu pārslēgšanai
2.  “LASER/*”  taustiņš –  lāzera  mērķa stara  ieslēgšanai/izslēgšanai  un 

displeja apgaismojuma ieslēgšanai.
3.  „⇓”un „⇑”       taustiņi temperatūras mērvienību pārslēgšanai     

Instrumenta   displeja simboli  :

1. “ - “       - mīnus zīme temperatūras mērījumiem.
2. “ * ”      - simbols norāda uz ieslēgtu mērķēšanas lāzeri.
3. “ °C ”    - temperatūra tiek mērīta pēc Celsija skalas.
4. “ F ”      - temperatūra tiek mērīta pēc Fārenheita skalas.
 5. “BAT”    - bateriju spriegums samazinājies līdz kritiskajam, nomainīt
                   baterijas.
6. „HOLD”  - mērījuma vērtības fiksācija atlaižot mērīšanas taustiņu
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Temperatūras mērīšana:

Instrumentu  ieslēdz  un  mērījumu  veic  nospiežot  pistoles  tipa  taustiņu 
instrumenta priekšpusē. Mērījumu veic  mērķēšanas lāzera punktus vēršot  uz 
mērāmā objekta pretējām malām.
Uz LCD displeja izgaismojas nomērītās temperatūras vērtība. 
Ja  nepieciešams  veikt  temperatūras  mērīšanu  ilgāku  laiku,  turiet  mērīšanas 
taustiņu nospiestu. 
Pēc mērījuma veikšanas atlaidiet mērījuma taustiņu. Instruments pats izslēgsies 
pēc apmēram 7 sekundēm.

Papildus apgaismojums:

Ja nepieciešams, diennakts tumšajās stundās, ieslēdziet displeja apgaismojumu 
nospiežot labajā pusē izvietoto taustiņu ar lampiņas zīmējumu.  Apgaismojumu 
izslēdz atkārtoti nospiežot minēto taustiņu. 

Lāzera tēmēšanas stara ieslēgšana:

Ja nepieciešams, ieslēdziet tēmēšanas starus nospiežot kreiso taustiņu.  Starus 
izslēdz atkārtoti nospiežot minēto taustiņu. 

Baterijas stāvokļa indikācija: 

Ja  baterija  ir  izlādējušās  zem  pieļaujamā  līmeņa,  tad  uz  displeja  parādās 
akumulatora simboliņš. Nomainiet bateriju (6F22 tipa 9 V Alkaline baterija).
Bateriju nodalījums novietots instrumenta priekšas lejasdaļā.

Kalibrēšana:

Ja instruments darbojies jau gadu (skat. uzlīmi) un/vai cietis no mehāniskiem 
triecieniem vai  Jums vienkārši  ir  aizdomas par  nepareiziem rādījumiem,  tad 
vediet instrumentu uz autorizētu servisa centru.

Emisijas pārslēgšana:

Emisijas koeficientu diapazonā no 0,1 līdz 1,0 iestāda nospiežot un turot MODE 
taustiņu. Ar taustiņiem ⇓ vai ⇑ iestādiet nepieciešamo emisijas koeficentu. Pēc 
tam  atlaidiet  MODE  taustiņu.  Emisijas  tabulu  skatīt  oriģinālajā 
instrukcijā.
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Komplektācija:

1. termometrs FIRT 550 Pocket.
2. Mīksts jostas maciņš.
3. Baterija 6F22, 9 V, 1 gab.
4. Instrukcija latviešu valodā.
5. Oriģinālā instrukcija angļu valodā.
6. Iepakojuma kastīte.

Tehniskie dati:
Temperatūras mērīšanas diapazons: 
Precizitāte diapazonā no -50°C līdz +20°C 
Precizitāte diapazonā no +20°C līdz +300°C
Precizitāte diapazonā no +300°C līdz +550°C
Mērīšanas solis:
Mērījumu atkārtojamība (-50°C līdz +20°C)
Mērījumu atkārtojamība (+20°C līdz +550°C)
Reaģēšanas laiks
Emisija, digitāli pārslēdzama, skat. tabulu
Pārslodzes indikācija
Lāzera diodes
Pašizslēgšanās pēc mērījuma:  
Mērīšanas laiks:
Darbības temperatūra:
Pieļaujamais mitrums:
Barošana:                                        
Izmēri:
Svars:

Garantija saskaņā ar garantijas apliecību - 24 mēneši.
Garantijas saistības un pēcgarantijas servisu Latvijā nodrošina piegādātājs 
– SIA “GeoStar”. 

Mūsu adrese: 
 SIA “GeoStar” 
 Rīga, Āgenskalns, LV-1002
 Mārupes ielā 20
 Tālr. 67615233
 Fakss 67089191
 E-pasts: info@geostar.lv    

no -50°C līdz +500°C
+ 2,5°C pie t° no 23°C ÷ 25°C
+ 1,0°C pie t° no 23°C ÷ 25°C 
+ 1,5°C pie t° no 23°C ÷ 25°C
0,1°C
+ 1,3°C
+ 0,5°C vai 0,5 %
150 ms
No 0,1 līdz 1,0
„---„
2 klase, <1 mW, 630÷670 nm
Aptuveni pēc 7 sekundēm 
1 sekunde
no 0°C līdz +50°C
no 10% līdz 90%
1 gab. 6F22 9 V ALKALINE bat.
100 mm x 56 mm x 230 mm
290 g
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