
 

Termometer Infraröd och med givare
HI-99556-10

Område: IR –20° - +199,9°C
Givare –40°- +150,0°C

1 Infraröd sensor
2 Anslutning för temperaturgivaren
3 Display
4 På/AV
5 Välj: Infraröd mätning eller mätning med extern 

temperaturgivare
6 Handledsband

Infraröd mätning
1 Sätt på mätaren genom att trycka på

ON/OFF-knappen (4)
2 Välj ”infraröd mätning” genom att trycka på

Mode -knappen (5). Ett ”p” i vänstra hörnet 
betyder att man ska mäta med temperatur-
givaren tryck en gång till på  Mode -knappen 
för infrarödmätning

3 För att mäta temperaturen på en objekt, sikta 
sensor direkt mot objektet.

4 Avståndet mellan sensor och objektet är en 
viktig faktor när man mäter med en infraröd 
termometer.

Relationen mellan ”avståndet/objektets yta” är 3:1. 
Vilket betyder att diametern på mätområdets area 
är 1/3 av avståndet mellan sensor och 
mätområdet.

Exempel: Om sensorn är 15 cm (D) från objektet,  
så mäter man temperaturen på en yta av 5 cm;  
15/3 (D/3) = 5cm

Rengöring av sensorn
Det är viktigt att man håller sensorn (1) ren. Gör 
rent med en mjuk och luddfri duk eller linspapper.

Mätning med temperaturgivaren
1 Anslut temperaturgivaren i kontakten på 

instrumentet (2). 
2 Tryck på  Mode -knappen (5) för att komma in i 

läget för mätning med temperaturgivare, ett ”P” 
syns till vänster i displayen.

3 Doppa ner temperaturgivaren i provet som ska 
mätas, ca 4 cm rekommenderar vi. Vänta tills 
värdet har stabiliserat sig, läs av.

Batterier
Mätaren kontrollerar kontinuerligt batteriets status. 
Om batteriet börjar bli dåligt så att inte 
noggrannheten kan hållas vid mätningarna, 
stängs mätaren av. Alltså om man inte kan sätta 
på mätaren eller mätaren stängs av omedelbart, 
ska man byta batteriet. Dra luckan längst ner på 
baksidan av mätaren neråt.
Använd alltid 9V Alkaliskt batteri !  

Tillbehör
935555 Gummiskydd
10060 Batteri Alkalisk 9V
1019 Linspapper
765PWL Utbytbar Temperaturgivare
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