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INTRODUCTIE 
De TE1006 is een makkelijke contactloze infrarood temperatuurmeter. 

De ingebouwde laserpunt bereikt het doel nauwkeurig terwijl het 

LCD-scherm en de handige druktoetsen zorgen voor een ergonomisch en 

juist gebruik. 

  

De contactloze infrarode thermometer wordt gebruikt om de temperatuur te 

meten van oppervlakten die moeilijker te bereiken zijn door een traditionele 

thermometer. 

Bijvoorbeeld bij bewegende objecten, bij oppervlakten met elektriciteit of 

objecten die verdiept of ingebouwd zijn. 

. 
 
KENMERKEN: 

 

• Nauwkeurige contactloze meting 

• Groot temperatuur bereik 

• Moderne behuizing 

• Ingebouwde laser richtstraal 

• Automatische HOLD functie 

• °C / °F keuze 

• LCD display verlichting 

• Trekker kan vastgezet worden 

• Automatisch geselecteerd bereik en resolutie 0.1°C 

• Instelbaar alarm 

• Emissiewaarde instelbaar van 0.1 tot 1.0 

 
TOEPASSINGSGEBIEDEN:  
De meter is te gebruiken bij: Voedselbereiding, asfalt, veiligheid en 

brandinspecties, Scheepsonderhoud, drukwerk voor het meten van de inkt 

en droge temperatuur. 

 
1.       VEILIGHEID  
 

• Wees uiterst voorzichtig wanneer de laserstraal aan staat. 

• Schijn nooit de laserstraal in uw oog, het oog van een ander of 

het oog van een dier. 

• Wees voorzichtig, schijn de laserstraal nooit via een 

weerkaatsend oppervlak tegen uw oog. 

• Schijn nooit de laserstraal in de richting van enig gas of 

explosief. 

 
 
 
 
 
 

 

 

2 AFSTAND & SPOTGROOTTE 
Naarmate de afstand tot het te meten object groter wordt, word took de 
spotgrootte van het meetgebied groter.  Onderstaand schema geeft de 
relatie weer tussen de meetafstand en spotgrootte.  
 
Fig: 1                                                                      
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.SPECIFICATIES 
Model            Temperatuurbereik                 D: S 
ST-8839          -50 to 1000℃(-58 to 1832℉)          50:1 
Display resolutie                     0.1℃(0.1℉) 

Nauwkeurigheid                 te meten object 

 (Gemeten bij een omgevingstemperatuur van 23°C tot 25°C) 

-50 to -20℃(-58 to -4℉):      ±5℃(±9℉) 

-20 to 200℃(-4 to 392℉):      ± 1.5% van meting + 2℃(±3.6℉); 

200 to 538℃ (392 to 1000℉):   ± 2.0% van meting +2℃(±3.6℉); 

538 to 1000℃(1000 to 1832℉):   ± 3.5% van meting ± 5℃(±9℉) 

Reactietijd       minder dan een seconde 

Spectrale respons     8~14um 

Emissiewaarde       Instelbaar van 0.10 tot 1.0 

Overschrijding  

meetbereik    Op scherm verschijnt -0L”,”0L” 

Polariteit     Automatisch (geen indicatie bij positieve  

    polariteit, minteken bij negatieve polariteit)  

Diode laser            Output <1mW,golflengte 630~670nm, 

                       Class 2(II) laser product 

Werk temp.        0 to 50℃(32 to 122℉) 

Opslag temp.         –20 to 60℃ (-4 to 140℉) 

Relatieve  

luchtvochtigheid      10%~90%RH werkend, <80%RH opslag 

Voeding           9V battery, NEDA 1604A or IEC 6LR61,  

Of vergelijkbaar 

Gewicht              290g (10.2 oz.) 

Afmetingen           100 x 56 x 230mm (3.9 x 2.2 x 9.0”) 

Veiligheid             “ CE ”  met EMC 
 
 
Let op: 

 De nauwkeurigheid wordt bereikt bij een omgevingstemperatuur tussen 
de 18 en 28℃, met een luchtvochtigheid lager dan 80%.  

 Zorg ervoor dat het object/doel groter is dan de spot grootte. Hoe kleiner 
het object/doel, hoe dichterbij men moet staan om te meten. Indien de 
nauwkeurigheid van belang is overtuig er dan van dat het te meten object 
minstens 2x zo groot is als de meetspot. 

 
 



4.PANEEL VOORZIJDE 
1)  Infrarood sensor                  
2)  Laser richtstraal 
3)  LCD Display  
4)  Toets pijl omhoog 
5)  Toets pijl omlaag 
6)  Mode toets 
7)  Laser/achtergrondverlichting toets 
8) Meet trekker 
9) Handgreep 
10) Batterijklep 
 

5.MEETINDICATIE 
1) HOLD indicatie 
2) Meetindicatie 
3) Emissiewaarde 
4) Symbolen: batterij bijna leeg, slot en 

laser 
5) Achtergrondverlichting ´aan` symbool  
6) oC / oF symbol 
7) Alarm symbool 
8) Temperatuurwaarden voor MAX, MIN, D
9) Symbolen voor EMS

IF, AVG HAL and LAL. 
, MAX, MIN, DIF, AVG, HAL and LAL. 

 

.TOETSEN 
og (voor EMS,HAL,LAL) 

t   

oets in te drukken) 

 

MODE Functies 

meter meet Maximum 

en 

E 

Schakelaar  oC/oF, LOCK ON/OFF and SET ALARM. 

N/OFF 

Om tussen C it te kiezen,  

 kunt de meter op slot zetten als u continu wilt meten. Hiervoor gebruikt u 

m het Alarm te activeren, gebruikt u de onderste Set Alarm On/Off 

des in te stellen voor High Alarm (HAL), Low Alarm (LAL) en 

. MEETGEBRUIK: 

er bij de handgreep vast en richt op het te meten 

•  de trekker naar achter en houd de trekker vast om het 

•  van het display 

• D indicatie verschijnt in het display 

• h worden 

 

ENKEN BIJ EEN JUISTE METING 

n richt de laser richtstraal op het 

 

. BATTERIJ VERVANGEN 

ls de spanning van de batterij te laag is, verschijnt er in het display 

pen de batterijklep, haal de oude batterij uit de meter en vervang 

10) Huidige temperatuur 

6
1) Pijl omho

2) MODE  (om menu te doorlopen) 

3) Pijl omlaag (voor EMS,HAL,LAL) 

4) Laser/achtergrondverlichting  aan/ui

(activeer laser door trekker te gebruiken en t

De infrarode thermo

(MAX), Minimum (MIN), Differentiële (DIF) 

en gemiddelde (AVG) temperatuur . Elke 

keer als u een meting maakt, wordt dit 

opgeslagen en kan dit opgeroepen word

met de MODE toets tot u weer een nieuwe 

meting maakt. Wanneer u de meet trekker 

indrukt, begint de meter te meten in het 

laatst geselecteerde mode. Door de MOD

toets in te drukken krijgt u ook toegang tot 

Hoog alarm (HAL), Laag alarm (LAL) en 

Emissiewaarde (EMS). In het diagram links 

ziet u de opvolgende functies. 

 
 

① oC/oF  

② LOCK O

③ SET ALARM 

elsius en Fahrenhe

gebruikt u de Temperatuur °C/°F schakelaar. 

 

U

de middelste Lock On/Off schakelaar. Als de trekker bewogen word terwijl 

de schakelaar op Lock On staat, zal de laser en achtergrondverlichting 

aangaan als deze geactiveerd is. Dit zal ook aanblijven tenzij het uitgezet 

wordt door middel van de Laser/Achtergrond verlichting toets. 

 

O

schakelaar. 

Om de waar

Emissiewaarde (EMS), moet u eerst het display activeren door de trekker 

naar achter te bewegen of de MODE toets in te drukken. Druk nu de MODE 

toets in tot de goede Code verschijnt in de linker beneden hoek, Druk op de 

pijl naar boven of beneden om de gewenste waarde te krijgen. 

 

7

• Houd de met

object. 

Beweeg

meten te starten. Als de batterij goed is, licht het display op. 

Vervang de batterij als het display niet oplicht. 

Tijdens het meten zal er in de linker bovenhoek

het SCAN icoon verschijnen. 

Laat de trekker los en de HOL

en de laatst gemeten waarde wordt nu getoond. 

De meter zal na ongeveer 7 seconden automatisc

uitgeschakeld als u de trekker loslaat. 

W

Houd de meter vast bij de handgreep e

object/doel dat gemeten moet worden. De meter compenseert 

automatisch de temperatuurafwijkingen van de omgevings- 

temperaturen. Geef de meter 30 minuten de tijd om zich aan te passen 

aan de temperatuur, zodat de meter nu de juiste waarde kan meten. 

Doet u dat niet, dan kunnen de metingen afwijken van de 

temperaturen. Dit heeft te maken met afkoeling van de ingebouwde 

infrarood sensor. 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

een batterij indicatie waarna het noodzakelijk  is om de oude batterij 

te vervangen door  een nieuwe 9V batterij. 

 

O

deze door een nieuwe 9V batterij en doe de klep weer dicht. 

 



9. NO ITIES: 

E WERKT HET? 

n in meet de oppervlakte temperatuur van een 

 

 

rdt de laser alleen gebruikt voor het richten 

MEETBEREIK 

rg object/doel groter is dan de spotgrootte. Hoe 

AFSTAND EN SPOTGROOTTE 

s de rdt, wordt de spotgrootte van 

HET LOKALISEREN VAN EEN WARMTEPLEK 

 e er buiten het 

 

T

• HO

Ee frarood thermometer 

object. De optiek van het instrument reageert op de uitgestraalde, 

teruggekaatste en overgebrachte energie die  

vervolgens wordt gebundeld en op een  

detector wordt gericht. De elektronica  

zet de informatie om in  

een temperatuurindicatie 

die wordt weergegeven op 

het display. Bij modellen  

voorzien van een laser wo

op het meetpunt. 

 

• 

Zo ervoor dat het 

kleiner het object/doel, hoe dichterbij men moet staan om de waarde te 

meten. Als nauwkeurigheid is vereist, overtuig u er dan van dat het 

meetobject minstens twee keer zo groot is als de spot. 

 

• 

Al  afstand van het object groter wo

het meetoppervlak groter. 

 

• 

Om en warmteplek te vinden richt u de thermomet

warmtegebied, en scant u het oppervlak zowel horizontaal als verticaal 

totdat de warmteplek is gevonden. 

WAARSCHUWING 

1. Het is niet aanbevolen om glimmende en gepolijste oppervlaktes 

te meten (RVS, aluminium, etc.). Zie Emissiewaarde. 

2. Het is niet mogelijk om door doorschijnende oppervlaktes/objecten 

te schijnen (bijv glas). Het glasoppervlak zal dan worden gemeten. 

3. Stoom, damp, stof, etc, kunnen het nauwkeurig meten belemmeren. 

 

• EMISSIEWAARDEN 

De meeste (90% typische applicaties) organische materialen en 

geverfde of geoxideerde oppervlaktes hebben een emissiewaarde van 

0.95 (De meter is op deze waarde ingesteld). Onnauwkeurige 

metingen komen voort uit blinkende, glanzende, metalen oppervlakten. 

Om het te compenseren, bedek het oppervlak met tape of zwarte 

matte verf.  Wacht enige tijd totdat de tape zich heeft aangepast aan 

de temperatuur van het object/doel. Nu kunt u de temperatuur van 

aangebrachte tape/verf meten. (zie ook onderstaand schema) 

 

10. ONDERHOUD EN REINIGING: 

• Reparaties dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerd 

personeel. 

• Maak het apparaat regelmatig schoon met een schone droge doek. 

Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen. 

• Voorkom mechanische schokken of contact met scherpe objecten 

• Verwijder de batterij als het apparaat langdurig niet wordt gebruikt. 

 

Warmte emissiewaarden Substantie Warmte emissiewaarde Substantie Warmte emissiewaarde 
van diverse materialen

Asfalt 0.90 tot 098 Kleding (zwart) 0.98 

Beton 0.94 Mensen huid 0.98 

Cement 0.96 Schuim 0.75 tot 0.80 

Zand 0.90 Houtskool (poeder) 0.96 

Aarde 0.92 tot 0.96 Lak 0.80 tot 0.95 

Water  0.92 tot 0.96 Lak (mat) 0.97 

IJs 0.96 tot 0.98 Rubber (zwart) 0.94 

Sneeuw 0.83 Plastic 0.85 tot 0.95 

Glas 0.90 tot 0.95 Hout 0.90 

Keramiek 0.90 tot 0.94 Papier 0.70 tot 0.94 

Marmer 0.94 Chroom 0.81 

Gips 0.80 tot 0.90 Koper 0.78 

Metsel specie 0.89 tot 0.91 IJzer 0.78 tot 0.82 

Baksteen 0.93 tot 0.96 Textiel 0.90 
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