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POCKETFORMAAT INFRAROOD THERMOMETER                            
Art. Nr. TE1004 

 
Correcte toepassing 
Het product is bedoeld voor het meten van de temperatuur op hiervoor geschikte 
voorwerpen/oppervlaktes zonder het meetobject aan te raken. Het gebruik is alleen toegestaan ineen 
droge omgeving, een contact met vochtigheid moet beslist vermeden worden. 
 
Kenmerken  
Meetbereik:  -30°C tot +270°C, -22°F tot 518°F  
Sample-rate: ca. 1 meting per seconde  
Nauwkeurigheid:  ±2,5% van de weergave of ±2°C/4°F  
Emissiegraad: 0,95 (vooraf vast ingesteld, kan niet veranderd worden)  
Afstandsfactor:  6:1 (b.v. bij 60 cm afstand= 10cm diameter)  
Auto-Power-Off:  na ca. 7-8 seconden  
Werkings-/omgevings- 
voorwaarden: 0°C tot 50°C (+32°F tot +122°F), relatieve luchtvochtigheid max. 80% (niet condenserend). 
 
Veiligheidsaanwijzingen 
►Bij schades die ontstaan door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet 

aansprakelijk voor schades die hiervan het gevolg zijn! 
►Bij schade of persoonlijk letsel, die/ dat veroorzaakt wordt door het niet in acht nemen van de veiligheidsbepalingen, zijn 

wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie. 
►Dit product hoort niet thuis in kinderhanden.  
►Door de in principe bepaalde onnauwkeurigheid bij een IR-temperatuur meting kan het tot een afwijking tussen de 

aangeduide en de "werkelijke" temperatuur komen. Het product mag om die reden niet toegepast worden, wanneer een 
precieze temperatuurmeting belangrijk is (b.v .kook- resp. smeltpunten, chemische reacties e.d.).  

►Richt de laserstraal nooit direct of indirect (door reflecterende oppervlakten) op het oog. 
 

 
 
LASERSTRALING KAN ONHERSTELBARE SCHADE AAN HET OOG VEROORZAKEN.  
BIJ METINGEN IN DE BUURT VAN MENSEN OF DIEREN MOET DE LASERSTRAAL 
UITGESCHAKELD WORDEN. 
 

 
Inleggen / vervangen van de batterij, omschakeling °C/°F 
► Open voorzichtig het batterijvak aan de onderzijde van de IR-thermometer.  
► In het batterijvak bevindt zich een kleine schakelaar om de temperatuureenheid mee (°C en °F) in te stellen.  
► Plaats hierna de 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit in het batterijvak (staat hierin aangegeven).  
► Sluit vervolgens het batterijvak weer af.  
► Indien bij het activeren van een meetprocedure geen weergave verschijnt of als het IR-thermometer na het inschakelen 

van de laser direct weer uitschakelt moeten de batterijen doornieuwe batterijen vervangen worden. 
 
Let bij het omgaan met batterijen op volgende aanwijzingen:  
► Batterijen horen niet thuis in kinderhanden. Laat batterijen niet open rondslingeren, er bestaat het gevaar dat ze door 

kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Ga in een dergelijk geval onmiddellijk naar een dokter!  
► Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij aanraking met de huidbrandwonden veroorzaken. Gebruik in een 

dergelijk geval geschikte veiligheidshandschoenen.  
► Zorg ervoor dat batterijen niet kortgesloten of in het vuur geworpen worden, er bestaat explosiegevaar!  
► Demonteer nooit batterijen!  
► Vervang steeds de complete set batterijen, gebruik geen volle en halfvolle batterijen door elkaar, meng geen batterijen 

met accu's. 
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Bedieningselementen 
1 Opening voor de laserstraal  
2 Verlichting  
3 LC-display 
4 Draaglus 
5 Opening voor de infrarood-sensor  
6 Toets "MEAS" voor het activeren van de meetprocedure 
7 schakelaar voor het omschakelen van °C/°F. 
8 batterijvak (voor twee AAA-batterijen)  
 
Werkwijze  
Infrarood thermometers meten de oppervlaktetemperatuur van een object. De sensor van het apparaat registreert de 
uitgestraalde, gereflecteerde en doorgelaten warmtestraling van een object en zet deze informatie om in een 
temperatuurwaarde. 
 
Temperatuurmeting  
Voor het meten van de temperatuur richt u de opening van de IR-sensor op het te meten object resp. oppervlak en drukt u 
op de toets "MEAS". DE laserpunt wordt zichtbaar en de temperatuur wordt gemeten een aangeduid zolang deze toets is 
ingedrukt (op het display verschijnt de aanduiding "SCAN"). Na het loslaten van de toets wordt de voor het laatst gemeten 
waarde op het LC-display weergegeven (op het display verschijnt de aanduiding "HOLD"). 
 
Na ca. 7-8 seconden schakelt zich de IR-thermometer automatisch uit. Let er op, dat het te meten object/vlak groter is dan 
de meetplek ("Meetspotverhouding", D/S). Bij de IR-thermometer is de verhouding afstand tot meetvlak 6:1. Dit betekent, dat 
bijvoorbeeld bij een afstand van 60 cm vanaf de IR-sensor tot het te meten oppervlak een meetvlak met een diameter van 10 
cm ontstaat. Bij een afstand van 120 cm heeft het meetvlak al een diameter van 20 cm. De door de IR-thermometer 
aangeduide temperatuurwaarde is hierbij de gemiddelde temperatuur van het meetvlak! 
 
Het laserpunt is op grond de rangschikking in de behuizing ca. 13 mm van de meetplek- middenas verwijderd. Voor 
nauwkeurige metingen moet het meetobject minimaal twee keer zo groot zijn als het meetvlak (eventueel met de IR-
thermometer dichter bij het te meten object houden). 
 
Tips en aanwijzingen  
► Tussen de metingen van sterk verschillende temperaturen (b.v. 0°C en 200 °C) moet een pauze van ca. een half uur 

aangehouden worden. Deze tijd heeft de IR-sensor nodig om af te koelen. Als deze tijd niet aangehouden wordt kan de 
weergegeven temperatuurwaarde sterk afwijken van de daadwerkelijke temperatuur.  

► Maak het IR-sensorgedeelte af en toe schoon met een zachte penseel of met de stofzuiger.  
► De emissiegraad (bij de IR-thermometer vast ingesteld op 0,95) beschrijft de energie-uitstralings-karakteristiek van een 

materiaal. Hoe hoger deze waarde is, des te meer warmtestraling kan een materiaal uitzenden. Vele materialen bezitten 
een waarde die in de buurt komt van de vast ingestelde waarde van"0,95". Metalen en glanzende oppervlaktes bezitten 
een lage emissiegraad en leveren daarom meestal onnauwkeurige metingen.  

► Door plakband op het oppervlak te plakken (of het verven met mat zwarte verf, indien mogelijk)helpt om de 
onnauwkeurigheid te verminderen.  

► Een meting door vensterglas is niet mogelijk, omdat dan alleen de temperatuur van het glas weergegeven wordt. 
 
Batterij- en milieuopmerkingen 
De eindverbruiker is wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's (van knoopcel tot loodaccu) in te leveren. Het meegeven 
met het huisvuil is verboden. 
Batterijen en accu’s die schadelijke stoffen bevatten zijn voorzien van dit symbool, dat wijst op het verbod ze via het huisvuil 
af te voeren. De aanduidingen voor de daarvoor verantwoordelijke zware metalen zijn: Cd =cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. 
U kunt verbruikte accu’s en batterijen inleveren bij verzamelbakken in alle winkels waar batterijen verkocht worden, of bij het 
gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval. Hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichting en u levert tevens uw 
bijdrage aan de bescherming van het milieu. 
 
 
 


