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1. Specyfikacja 
 
1.1. WaŜne informacje 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.2. Zastosowanie 
 
Wöhler IR Temp 210 jest bezkontaktowym termometrem na podczerwień słuŜący do 
pomiaru temperatury powietrza. Przez dodatkowy laser moŜna precyzyjnie określić 
obszar, który jest mierzony. 
 

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy uwaŜnie przeczytać instrukcję i 
przestrzegać wszystkich poleceń. 
 
 
Wöhler IR Temp 210 powinien być stosowany wyłącznie przez wyszkolony 
personel i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie ponosimy 
odpowiedzialności i gwarancji za błędne pomiaru przy niewłaściwym 
stosowaniu i wykorzystywaniu urządzenia. 
 
 
Przy włączonym promieniu lasera naleŜy zachować szczególną 
ostroŜność, poniewaŜ laser moŜe powodować uszkodzenia na duŜe 
odległości.  
 
 
Nigdy nie kieruj lasera na ludzi lub zwierzęta. Trzymaj urządzenie tak, Ŝeby  
laser emitował z dala od ciała. 
 
 
 
Nigdy nie patrz w laser. MoŜe to spowodować powaŜne uszkodzenia oczu.  
 
 
 
 
Nigdy nie kieruj lasera w stronę obiektów odbijających światło. Promień 
lasera moŜe być odzwierciedlony tak, Ŝe uszkodzi oczy tobie lub innym 
osobom. JeŜeli aplikacja w refleksyjnym środowisku jest nieunikniona 
naleŜy odpowiednie zabezpieczyć i chronić oczy.  
 
 
Nigdy nie włączaj laser w niebezpiecznym środowisku. Nie kieruj go na 
przestrzeń wypełnioną gazem. Gazy te mogą eksplodować.  
 



1.3. Dane techniczne 
 
Zakres pomiaru:     -40...500°C (-40 ... 932 °F) 

Dokładność:      ±2% lub 2°C od warto ści pomiaru 

Rozdzielczość:     0,1 °C/°F 

Odległość:      10:1 

Czas reakcji:     500 ms 

Pobór prądu:     12 mA 

Maxmalna moc:     1 mW 

Długość fali:      670 nm 

Wilgotność względna:    max. 80% nie skondensowana 

Wyświetlacz:     podświetlony wyświetlacz LCD 

Zasilanie:      Baterie 9 V 

Współczynnik emisji:    0,3 do 1,0 (regulowany) 

Auto wyłączenie:     po ok. 10 sekundach 

Wymiary:      160 x 50 x 33 mm 

Waga:      ok. 140 g 

 

1.4. Wielko ść plamki 

(Odległość/ miejsce pomiaru – Ø = 10:1) 

 

 

 

1,0 cm przy odległości 10cm   8,0 cm przy odległości 80cm 

4,0 cm przy odległości 40cm   16,0 cm przy odległości 160 cm 



2. Klawisze i wy świetlacz 

 

2.1 Panel przedni ( widok z przodu) 

 

 

 

1 Wyświetlacz LCD 

2 Klawisz wyboru °C/°F i zmniejszenie wska źnika emisji 

3 Przycisk trybu ustawień wskaźnika emisji 

4 Włącznik/wyłącznik lasera 

5 Włącznik/wyłącznik przycisku zasilania i zwiększenie wskaźnika emisji 

 

 

 

 

 



2.2 Widok z boku 

 

 

 

2.3 Wyświetlacz 

 

 

1 Jednostka temperatury 

2 Wyświetlanie wybranego współczynnika emisji 

3 Zapisanie danych 

 

1 Włącznik 

2 Bateria 



3. Obsługa 

 

3.1 Pomiar temperatury 

 

Wöhler IR Temp 210 dysponuje wiązką laserową, aby móc zaznaczyć mierzoną 

powierzchnię obiektu.  

 

Włącz urządzenie naciskając włącznik zasilania (1) z przodu. Po krótkim trzymaniu 

klawisza zostanie wyświetlona na wyświetlaczu aktualna wartość. Po ok. 10 

sekundach urządzenie wyłącza się automatycznie.  

 

JeŜeli przycisk zasilania zostanie przytrzymany termometr zacznie automatycznie 

pomiar temperatury.  

 

Aby włączyć laser naleŜy przytrzymać przycisk zasilania i równieŜ nacisnąć przycisk 

„LASER” (4). Symbol gwiazdy w trójkącie wskazuje czy laser jest włączony czy 

wyłączony. Odpowiedni stan lasera (aktywowany lub nie aktywowany) zostaje 

zapisany przez urządzenie.  

 

Przez naciśnięcie klawisza °C/°F (2) mo Ŝe zostać przełączony pomiar na °C lub °F, 

zarówno w trakcie pomiaru, przez naciśnięcie przełącznika lub między pomiarami. 

Aktywowana jednostka zostanie wyświetlona z prawej strony wyświetlacza.  

 

Po naciśnięciu MODE moŜna ustawić klawiszami „poziom emisji” od 0,3 do 1,0. 

 

Przez naciśnięcie przycisku „Światło” w trakcie operacji moŜna włączyć lub wyłączyć 

podświetlenie. 

 

Po zwolnieniu włącznika zostaje ostatnia mierzona wartość przytrzymana przez 10 

sekund, zanim urządzenie po 10 sekundach automatycznie się wyłączy. 

 

Urządzenie kompresuje samodzielnie zmiany temperatury otoczenia. NaleŜy zwrócić 

uwagę przy zmianie temperatury otoczenia, Ŝe to moŜe potrwać do 39 minut, aŜ 

czujnik podczerwieni dopasuje się do zmieniających się warunków pomiarowych.  



3.2 Wymiana baterii  

Urządzenie potrzebuje do uruchomienia 9 baterii. Gdy baterie są wyczerpane miga 

wyświetlacz (6,5 V do 7,5 V). 

 

• Wyłącz urządzenie (automatyczne wyłączenie po 10 sekundach). 

• Otwórz komorę baterii na spodniej stronie uchwytu. 

• WłóŜ baterie do komory baterii i podłącz kabel do klipu baterii.  

• Zamknij pokrywę komory baterii. 

 

4. Pielęgnacja 

 

Oczyść zewnętrzną powierzchnię wilgotną ściereczką. NaleŜy pamiętać, Ŝeby woda 

nie dostała się do wnętrza urządzenia lub nie zetknęła się z soczewką podczerwieni. 

 

5. Wskazówki utylizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uszkodzone baterie, które zostały usunięte z 

urządzenia, zarówno w fabryce jak i w punktach 

recyklingu powinny zostać oddane do skupu nowych 

baterii. 

Sprzęt elektroniczny nie naleŜy do odpadów z 

gospodarstwa domowego, dlatego teŜ zgodnie z 

Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/EG o zuŜytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym naleŜy 

urządzenie utylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  



6. Wskaźnik emisji 

 

6.1 Metale 

 

Materiał Emisyjność 

(8 – 14 µm) 

Materiał Emisyjność 

(8 – 14 µm) 

Aluminium  

utleniony 

 

0,20 – 0,40 

Molibden  

utleniony 

 

0,20 – 0,60 

Stop metali A 3003 

utlenione 

 

0,30 

Mosiądz 

wysoko polerowany 

utleniony 

 

0,30 

0,50 

Ołów 

szorstki 

utleniony 

 

0,40 

0,20 – 0,60 

Nikiel 

utleniony 

elektrolityczny 

 

0,20 – 0,60 

0,05 – 0,15 

śelazo 

utlenione 

zardzewiały 

 

0,50 – 0,90 

0,50 – 0,70 

Stal 

walcowana na zimno

płytka uziemiona 

utleniony 

stalowy 

 

0,70 – 0,90 

0,40 – 0,60 

0,70 – 0,90 

0,10 – 0,80 

śelazo, odlew 

utleniony 

 

0,60 – 0,95 

Tytan 

utleniony 

 

0,50 – 0,60 

śelazo, kute, tępe 0,90 Cynk 

nie utleniony 

 

0,05 

  Platyna, czarna 0,90 

Stop metali 0,30 – 0,80   

Inconel (stop metalu 

Ni)  

polerowany 

 

0,70 – 0,95 

0,30 – 0,60 

Miedź 

utleniona 

0,40 – 0,80 

 

 

 

 

 



6.2 Niemetale 

 

Materiał Emisyjność Materiał Emisyjność 

Azbest 0,95 Asfalt 0,95 

Bazalt 0,70 Beton 0,95 

Węgiel 

nie utleniony 

grafit 

 

0,80 – 0,90 

0,70 – 0,80 

Ziemia 

wyschnięta 

mokra 

 

0,92 

0,95 

Lód 0,98 Łaźnia lodowa 0,95 

Farba 

nie zasadowa 

 

0,90 – 0,95 

Plastik 

nieprzezroczysty 

 

0,95 

Gips 0,80 – 0,95 Płyta szklana 0,85 

Papier 

wszystkie kolory 

0,95 Drewno 

naturalne 

0,90 – 0,95 

Guma 0,95 Wapień 0,98 

węgiel krzemu 0,90 Ceramika 0,95 

świr 0,95 Piasek 0,90 

Śnieg 0,90 Materiał 0,95 

Tona 0,95 Woda 0,93 

Cegła 0,93 Lakier 

biały 

matowy czarny 

 

0,92 

0,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Deklaracja zgodno ści 

Produkt: Wöhler IR Temp 210  

spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w wytycznych Rady w 

sprawie zbliŜenia Ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EEC). 

 

Aby ocenić produkt pod względem kompatybilności elektromagnetycznej zbadano 

następujące standardy: 

 

EN 61326:1997 / A1: 1998 

EN 55011:1998 / A1: 2000 (Grupa 1, klasa B) 

IEC 61000-4-2:1995 / A1: 1998/A2: 2000 

IEC 61000-4-2:1995 / A1: 1998/A2: 2000 

 

Deklaracja ta jest oparta na pomiarach osób trzecich. 

 

8. Gwarancja i serwis 

Przy prawidłowym uŜytkowaniu okres gwarancji wynosi 12 miesiące od daty zakupu 

urządzenia. Wyłączone z niniejszej gwarancji są materiałów eksploatacyjnych (np. 

baterii).Koszt transportu i pakowania urządzenia do napraw nie jest objęty gwarancją. 

Niniejsza gwarancja jest niewaŜna, jeŜeli naprawy lub modyfikacje dopuściły się 

osoby trzecie, nieupowaŜnione do tego. 

Serwis jest dla nas bardzo waŜny, równieŜ po okresie gwarancji. 

• Natychmiastową naprawę wykonujemy na miejscu, gdy Państwo przyjedziecie 

do nas z urządzeniem. 

• Prosimy o przesłanie urządzenia do nas, otrzymacie je Państwo z powrotem, 

gdy będzie naprawione. 

• Natychmiastową pomoc otrzymają Państwo od naszych techników przez 

telefon. 

 


