
KIRAY 200 infravörös hőmérő  segítségével megvalósítható az 
érints nélküli hőmérsékletmérés. Pontosan mérhetünk vele felületi 
hőmérsékletet forró,  nehezen megközelíthető vagy veszélyes 
helyeken nagyobb távolságokra is. Beépített belső memória 20 
mérés tárolására alkalmas. Csatlakoztatható K termoelemes kontakt 
érzékelő, mért értékek egyidejű megjelenítése. 

Szintartomány 8 - 14 µm
Optika D.S : 30:1 (50 mm / 1500 mm) 
Mérési idő kevesebb mint 1 s
Mérési tartomány -50...+850°C 
Pontosság*  -50...-20°C : ±5°C

-20...+200°C : ±1.5%  / ±2°C
+200...+538 °C : ±2%  /  ±2°C
+538...+850°C : ±3.5% /  ±5°C

Kijelző felbontása 0.1°C
Emissziós érték beállítható 0.10 - 1.0 (előre beállított 0.95)
Mérési tartomány tullépés kijelzőn : « ---- »
Dupla lézeres célzás Tartomány: 630 nm- 670 nm

< 1mW, Class 2 (II)
Hőmérsékleti tartomány jelzése

Automatikus, csak a negatív(-) 
 tartományt jelöli

Kijelző 4 ½ digites LCD kijelző megvilágított
Automata kikapcsolás 7 s után
Figyelmeztetés beállítás Világító és hengjelzés az állítható  

küszöbérték átlépésénél
Tápegység Alkaline 9V elem
Készenléti idő 38 h (lézer és kijelzővilágítás nélkül)

15 h (lézer és kijelzővilágítással)
Használati hőmérséklet 0...+10°C rövid ideig

+11...+50 °C hosszabb ideig
Tárolási hőmérséklet -20°C...+60°C
Relatív páratartalom 10...90%RH működés közben 

Kevesebb mint 80%RH tárolás közben
Méretek 175 x 110 x 45 mm
Súly 230 g (included battery)
Memória 20 érték tárolás

Győződjön meg arról, hogy a célterület nagyobb, mint a mérési 
átmérő.

Műszaki jellemzők

Célterület távolság/átmérő

KIRAY 200
Infravörös hőmérő

Távolság
Átmérő

150 300 900 mm
5 10 30 mm

Helyes Helytelen

* Pontosság megadásánál a környezeti hőmérséklet 18-28 ° C (a 
relatív páratartalom alacsonyabb mint 80% )

Méréstartomány -40...+400°C
Kijelző tartomány -50...+1370°C
Felbontás 0.1°C
Pontosság ±1.5%  /  ±3°C
Vezeték hossz 1 m

D:S=30:1
50 mm  / 1500 mm

● Termoelemes K érzékelő

Kontakt termoelemes 
érzékelővel



1 – Fel gomb. Ez lehetővé teszi, hogy megnöveljük Emissziós értéket a 
magas / alacsony riasztási küszöbértékeket és a következő rögzítési értéket.

2 - Beállítás gomb. Ez lehetővé teszi a be-vagy kikapcsolás lézer és 
háttérvilágítás. Lehetővé teszi továbbá, hogy rögzítse a hőmérsékletet.

3 - Üzemmód gomb. Ez lehetővé teszi, hogy lépkedhet az üzemmódok között 
(emissziós, max, min értéke, a különbség, átlagos, magas riasztás, alacsony 
riasztás, TK érték és rögzített értékek).

4 - Le gomb. Ez lehetővé teszi: emissziós érték csökkentés  a magas / 
alacsony riasztási küszöbértékek és vissza az előző rögzített értékehez.

1 – Folyamatos mérés, zárolt kijelző
2 – Mértékegység (°C / °F)
3 – Elem állapotjelző
4 – Alsó riasztás jelzés 
5 – MAX, MIN, DIF (külömbség MAX és MIN érték között), AVG (középérték), 

HAL (felső riasztás ), LAL (alsó riasztás ), TK (kontakt hőmérséklet) 
és LOG (rögzített érték)

6 – Felső riasztás jelzés
7 – EMS, MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL, TK és LOG állapot jelzés 
8 – Hőmérséklet
9 – Mérési folyamat jelzés
10 – Értéktartás a kijelzőn
11 – Emissziós érték
12 – Lézer ki/bekapcsolt állapot
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Mérés indítás

Leírás

Mértékegység 
Beállítás (°C/°F)

Lézer 

Elem

LCD kijelző 

Fel gomb

Üzemmód

Le gombLézer és fényerő

IR sensor 

Kontakt 
érzékelő

Folyamatos mérés

Riasztás
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CE minősítés

Ez a készülék megfelel az alábbi szabványok követelményeinek.
• EN 50081-1 : 1992, elektromágneses kompatibilitás
• EN 50082-1 : 1992,  elektromágneses kompatibilitás

Tartozékok
● Övre fűzhető tartó
● Használati útmutató
● K termoelemes érzékelő

KIRAY 200 gombok

Kijelző

Hogyan működik?

Infravörös hőmérők a tárgyak által kibocsátott energiát méri.  Az optikai 
lencse felfogja a kibocsátott energiát hókuszálja és tükrözi az érzékelőre. 
A lézer a pontos méréshez kell, a felület kiválasztásához.

Lézer

Infravörös szenzor

Sugárzó energia
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