
Infraraudonųjų spindulių termometras ETI RAYTEMP® 8 
Prekės kodas: 814-045 
Naudojimo instrukcija 

 
SPECIFIKACIJOS 

 Diapazonas (Infraredo): nuo -60 iki 500°C 
 Diapazonas (Zondo): nuo -64 iki 1370°C 
 Rezoliucija: 0.1°C 
 Tikslumas: (infraredo) ±2 °C arba ±2 %, (zondo) ±1 °C arba ±1 % 
 Matymo laukas: 12:1 
 Emisija: 0,95 numatytasis, reguliuojamas nuo 0,01 iki 1 
 Baterija: 2 x AAA (180 valandų nepertraukiamo naudojimo) 
 Ekranas: Apšviestas LCD 
 Svoris: 185 g 
 Išmatavimai: 40 x 66 x 155mm 

 
PRIETAISO NAUDOJIMAS 
Nukreipkite RayTemp 8 infraraudonųjų spindulių termometrą į taikinį ir paspauskite gaiduką, kad pamatuotumėte 

paviršiaus temperatūrą. Ekrane bus rodoma nuskaitymo piktograma . Atleidus gaiduką, rodmuo automatiškai 
matomas 60 sekundžių. Ekrane pasirodys užrašas „HOLD“, po kurio termometras išsijungs. 
 
MATAVIMO ZONA / TIKSLINIS ATSTUMAS 
Matavimo zona yra proporcinga atstumui, kuriuo yra nutolęs termometras nuo taikinio. RayTemp 8 yra su 12:1 objektyvu. 
Jeigu taikinys yra nutolęs 60 cm atstumu, tai matavimo zona bus 5 cm skersmens. 
 
EMISIJA 
RayTemp 8 numatytasis spinduliavimo koeficientas yra 0,95, bet gali būti reguliuojamas nuo 0,10 iki 1,00. Kuo artimesnė 
emisija nustatyta tikrajai objekto emisijai, tuo rodmenys bus tikslesni. Norėdami sureguliuoti emisiją, paspauskite 

“MODE” mygtuką, ekrane atsiras “E”, dar kartą paspauskite mygtuką, ekrane atsiras piktograma . Dabar jau galite 
nustatyti reikiamą emisiją su rodyklių mygtukais “AUKŠTYN” “ŽEMYN”. 
Atkreipkite dėmesį: infraraudonųjų spindulių termometro nerekomenduojama naudoti matuojant blizgančius ar poliruotus 
paviršius. 
 
APSKRITO LAZERIO FUNKCIJA 
Apskrito lazerio funkciją galima įjungti arba išjungti paspaudus gaiduką ir tuo pačiu metu paspaudus „°C/°F“ mygtuką. 
Matuojamos zonos centras yra 14 mm virš žemiausio lazerio taško horizontalioje padėtyje. Saugumo sumetimais lazerinis 
žymeklis įsijungs tik tada, kai bus paspaustas paleidimo mygtukas. Lazerinis modulis yra 3 klasės įrenginys, kurio 
maksimali išėjimo galia yra mažesnė nei 5 mW, kai bangos ilgis 660 nm. Užsitęsęs, nenutrūkstamas 
poveikis, pvz., spoksojimas į spindulį, gali būti žalingas ir jo reikėtų vengti. 
 
EKRANO APŠVIETIMAS 
LCD foninio apšvietimo funkciją galima įjungti arba išjungti paspaudus paleidimo mygtuką ir tuo pačiu metu nuspaudus 

mygtuką „LOCK“. Bus rodoma foninio apšvietimo piktograma . 
 
KAI MATUOJAMA TEMPERATŪRA NEPATENKA Į PRIETAISO DIAPAZONĄ 
Jei išmatuota temperatūra nukrenta žemiau arba viršija prietaiso diapazoną, ekrane bus rodomas „Er“. Kai temperatūrą 
grįžta į prietaiso matavimo diapazoną, rodmenys bus rodomi automatiškai. 
 
ZONDAS/ JUTIKLIS 
Norėdami pamatyti termoporos zondo temperatūrą, spauskite mygtuką „MODE“, kol ekrane pasirodys „PRB“. Jei 
termopora neveikia ar yra neprijungta, prietaisas parodys „noP“. RayTemp 8 turėtų būti naudojamas tik su K tipo 
termopora nikelio-chromo/nikelio-aliuminio zondais arba jutikliais, atitinkantys BS EN 60584:1996 standartą ir yra su 
tinkamu miniatiūriniu termoporos kištuku. Norėdami peržiūrėti maksimalią arba minimalią prijungto zondo temperatūrą 
„PRB“ režimu, paspauskite rodyklės mygtuką “ŽEMYN“ arba rodyklės mygtuką „AUKŠTYN“. 
 
MAKSIMALUS, MINIMALUS, DIFERENCIALUS IR VIDUTINIS 
Norėdami pasiekti didžiausią rodmenį, paspauskite „MODE“ mygtuką, kol ekrane pasirodys „MAX“. Norėdami pasiekti 
minimalų rodmenį, paspauskite „MODE“ mygtuką dar kartą, kol pasirodys „MIN“. Norėdami pasiekti diferencialo 
rodmenis, paspauskite „MODE“ mygtuką, kol pasirodys „dIF“. Norėdami pasiekti vidutinį rodmenį, dar kartą paspauskite 
„MODE“ mygtuką kol pasirodys „AVG“. Maksimalus ir minimalus, diferencinis ir vidutinis rodmenys bus nustatyti iš 



naujo, kai instrumentas išsijungs. 
 
°C/°F 
Spauskite „°C/°F“ mygtuką nespausdami gaiduko, kol pasikeis °C arba °F skalė. Atkreipkite dėmesį: kai kitą kartą 
įjungsite įrenginį, jis įsijungs paskutinėje pasirinktoje skalėje. 
 
ALIARMAS 
Norėdami nustatyti aukštą aliarmą, paspauskite „MODE“ mygtuką, kol ekrane pasirodys „HAL“. Norėdami sureguliuoti 
aukštą aliarmo reikšmę, tai galite padaryti su rodyklių mygtukais „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“. Norėdami nustatyti žemą 
aliarmą, paspauskite „MODE“ mygtuką, kol ekrane pasirodys „LAL“. Norėdami sureguliuoti žema aliarmo reikšmė, 
paspauskite rodyklių mygtukus „AUKŠTYN“ ir „ŽEMYN“. Pasigirs garsinis įspėjimas ir ekrane pasirodys piktograma 

 arba .  
 
UŽRAKINIMO FUNKCIJA 
Mygtukas „LOCK“ laikinai išjungia automatinį išjungimą ir yra naudojamas nuolatiniam temperatūros stebėjimui iki 60 
minučių. Paspauskite „LOCK“ mygtuką nespausdami gaiduko, kol ekrane pasirodys „LOCK“. Dabar įrenginys veiks 
nuolat, matuos temperatūrą nespaudžiant gaiduko. Norėdami išjungti užrakto funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką 
„LOCK“. 
 
BATERIJOS 
Ekrane pradės mirksėti išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma, nurodydama, kad baterijas reikia kuo greičiau pakeisti. 
Prietaisas ir toliau veiks tokioje būsenoje, bet norint išlaikyti tikslumą, reikia naujų baterijų. 
 
LAIKYMAS IR VALYMAS 
Termometro lęšis yra pati jautriausia prietaiso dalis ir visada turi būti švarus. Valant reikia būti atsargiems su lęšiu. Naudoti 
tik minkštą skudurėlį arba medvilninį tamponą su vandeniu arba medicininiu alkoholiu. Objektyvas turi visiškai išdžiūtų 
prieš pakartotinį naudojimą. Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Instrumentas turi būti laikomas kambario temperatūroje 
nuo 10 iki 40 °C. 
 
 
 
Importuotojas: 
UAB „Korner Group“ 
Žemaičių g. 44, Kaunas. 
867224158 
www.ekorner.lt 
 


