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Лазер: Лазерът служи за насочване и визуализира мястото на 
инфрачервено измерване. Измерването на температурата се 
извършва само на повърхността.

Зареждането на батерията е 
ниско
Стабилизиращ процес на 
относителната влажност на 
въздуха 
Лазерният лъч е включен, 
измерване на температура 
(инфрачервено)
Измерени стойности в °C или °F
Относителна влажност на 
въздуха в %
Мин/Макс и средно измерени 
стойности
Температура в точката 
на оросяване (D темп) и 
температура на обкръжаващата 
среда (A темп) в °C или °F
Индикатор за кондензирала вода
Последната измерена стойност 
се показва за кратко време (7 сек.)
Смяна на батериите
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Функция/Използване
CondenseSpot Pro представлява инфрачервен уред за измерване на температурата с интегриран хигрометър 
(влагомер) и позволява безконтактно измерване на температурата на повърхности, измерване на 
относителната влажност на въздуха, както и на температурата на обкръжаващата среда. Измервателният 
уред измерва количеството излъчена електромагнитна енергия в обхвата на дължина на вълната на 
инфрачервените лъчи и оттам изчислява получаващата се в резултат температура на повърхността. 
Два допълнително интегрирани сензора регистрират при това относителната влажност на въздуха и 
температурата на обкръжаващата среда. Допълнително се изчислява точката на оросяване.
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3x1x 2x

Показания на Мин/Макс/Ср, температура на обкръжаващата среда, 
температура на точката на оросяване
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3 sec => MIN/MAX/AVG = 0

Температурата на точката на оросяване е онази стойност, при която моментният въздух би кондензирал. 
CondenseSpot Pro изчислява температурата на точката на оросяване от температурата на обкръжаващата 
среда, относителната влажност на въздуха и налягането на околния въздух. В комбинация с 
инфрачервения термометър лесно се откриват термомостове. Ако температурата на измерваното място 
се намира под температурата на точката на оросяване, на повърхността се образува конденз (вода).

Температура на точката на оросяване

ИЧ-температура  2,5 °C от 
температурата на точката на 
оросяване: Хистограма без 
амплитуда. Няма образуване на 
конденз.

ИЧ-температурата е равна 
на температурата в точката 
на оросяване: Амплитуда на 
хистограмата 5 сегмента.
Начало на образуване на конденз.

ИЧ-температура  2,5 °C от 
температурата на точката на 
оросяване: Амплитуда на 
хистограмата 10 сегмента.
Образуване на конденз.

Относителна влажност на въздуха
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Относителната влажност на въздуха се посочва относно максималната възможна влажност (100 %) на 
въздуха с водна пара. Интензивността на поглъщане не зависи от температурата. Влажността на въздуха 
е количеството на съдържащите се във въздуха водни пари. Влажността на въздуха може да възлиза на 
0-100% rH. 100% = точка на насищане. Въздухът при моментната температура и налягане на въздуха не 
може да поеме повече вода.

Относителната влажност на 
въздуха се установява и посочва 
автоматично по време на 
процеса на измерване.

При бързи температурни колебания (± 1 °C) и/или промени в 
относителната влажност на въздуха (± 1%), сензорът трябва да се 
адаптира към даденостите. По време на тази фаза на стабилизиране 
се показва пясъчен часовник с индикатор за зареждане. Показаните 
стойности в този момент са само приблизителни стойности. Едва 
когато символът е изчезнал, има налице стабилна стойност и се постига 
максималната точност.
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Регулиране на коефициента на излъчване10

Вградената сензорна измервателна глава приема инфрачервеното лъчение, което всяко тяло 
излъчва специфично за материала и повърхността си. Степента на това излъчване се оценява чрез 
коефициента на излъчване (0,10 до 0,99). В прибора е зададен предварително коефициент на 
излъчване 0,95, който е подходящ за основните органични материали, като пластмаса, керамика, 
дърво, гума и камък. Материали с отклоняващи се коефициенти на излъчване може да видите в 
таблицата на следващата страница под точка 11.

Неизвестен коефициент на излъчване:
Поставете затъмняващо фолио или нанесете матово черен цвят върху повърхността на измерваното 
място. Изчакайте докато фолиото/цветът приеме температурата. С коефициента на излъчване 0,95 
сега може да се измери температурата на повърхността.

4x
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E 0,10 … 0,99

. . .

Таблици за степен на излъчване11

0,93

0,95

0,70

0,8 - 0,9

0,7 - 0,8

0,90

0,95

0,93

0,95

0,93

0,93

0,93

0,95

0,95

0,85 - 0,94

0,95

0,8 - 0,95

0,97
0,98

0,98

0,95 - 0,97

0,88 - 0,90

0,95
0,94

0,9 - 0,98

0,93

0,8 - 0,95
0,94

0,7 - 0,75
0,92

0,96 - 0,98
0,92
0,85 - 0,95

0,94

0,94 - 0,95
0,89

0,77

0,3 - 0,4

0,79 - 0,84

0,91 - 0,93

0,80

0,98

0,93

0,98

0,94
0,93

Азбест
Асфалт
Базалт
Въглища
неоксидиран
Графит
Карборунд
Керамика
Фаянс матов
Глина
Бетон, Мазилка, 
Хоросан
Зидария
Керемида червена
Варовик
Вещество
Стъкло

Чакъл
Гипс
Лед
гладък
с тежка слана
Варовик
Хартия
всички цветове
Тапет (хартия) светъл
Пластмаса
прозрачен
PE, P, PVC
Пръст
Вода
Дърво
необработен
Бук, рендосан
Порцелан
бял гланцов
с лазур

Лак
матов черен 
топлоустойчив
бял
Трансформаторен лак
Гума
твърд
мек-сив
Памук
Вар
Катран (смола)
Битумна хартия
Сняг
Човешка кожа
Кварцово стъкло
Охлаждащ радиатор
черен анодиран
Мрамор
черен матов
сивкаво полиран

Неметали
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Общи инструкции за безопасност
Внимание: Не гледайте директно в лазерния лъч! Не допускайте 
лазерът да попада в ръцете на деца! Не насочвайте без нужда 
лазера към хора. 
Гаранция: 
Гаранционният срок възлиза на 2 години от датата на закупуване. 
В рамките на това време се покриват всички материални или 
производствени дефекти. Гаранцията не включва следното: 
Щети, предизвикани от неправилна употреба (например 
експлоатация с неправилен вид ток/ напрежение, изводи на неподходящи източници на ток, падане върху твърда 
основа и др.) или неправилно съхранение, нормално износване, а така също и повреди, които влияят несъществено 
върху стойността и пригодността за използване на уреда. При намеса от неоторизирани от нас инстанции, гаранцията 
се анулира. В гаранционен случай моля предайте целия уред с всички данни, както и фактурата, на наш дилър, или го 
изпратете на Umarex-Laserliner.

ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ!
НЕ ГЛЕДАЙТЕ В ЛЪЧА И НЕ

ГО НАБЛЮДАВАЙТЕ ДИРЕКТНО
С ОПТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

ЛАЗЕР КЛАС 2 M
< 5 mW · 635-650 nm
EN 60825T1:2007-10

°C (°F) инфрачервено температурно измерване, %rH относителна влажност 

на въздуха, °C (°F) измерване на температурата на обкръжаващата среда

-40 °C … 600°C (-40 °F … 1112 °F)

-10 °C … 60 °C (32 °F … 140 °F)

20% … 90% rH

-20 °C … 60 °C

± 1 °C (-10°C … 60°C); ± 1,5 °C (< 10 °C и > 60 °C) или

± 1,5 % която стойност е по-голяма

± 2 °C

± 3%

0,1°C

1%

1°C

регулируем 0,10 - 0,99

0 °C … 40 °C

-20 °C … 70 °C

8:1 (Отдалеченост на измерването: Измерително петно)

650nm

Клас 2M, < 5mW

Батериен блок тип 9V E

Измервателни величини

Диапазон на измерване Инфрачервен

Диапазон на измерване на температурата на обкръжаващата 

среда

Диапазон на измерване на относителната влажност на въздуха

Показание на точката на оросяване

Точност Инфрачервено

Точност на температурата на обкръжаващата среда

Точност на относителната влажност на въздуха

Разделителна способност Инфрачервено

Разделителна способност на относителната влажност на въздуха

Разделителна способност на точката на оросяване

Степен на излъчване

Работна температура

Температура на съхранение

Оптика

Дължина на вълната на лазера

Тип на лазера

Електрозахранване

Технически характеристики Запазва се правото за технически изменения. 01.10

0,7 - 0,9
0,4 - 0,6
0,1

0.35 
0.28 
0.80 
0.88 
0.24 

0.95 - 0.98 
0.69 

0.11 
0.56 

0,1

0,2 - 0,4
0,04 - 0,06

0,3
0,1 - 0,3

0,3
0,5

0,4 - 0,8
0,6

0,3 - 0,8

0,7 - 0,95
0,3 - 0,6
0,15

0,5 - 0,9
0,5 - 0,7
0,61 - 0,85

0,6 - 0,95
0,2
0,2 - 0,3

0,9

0,4
0,2 - 0,6

0,2 - 0,6

0,2 - 0,6

0,9

Алуминий
оксидиран
полиран
Сплав A3003
оксидиран
набразден
Месинг
полиран
оксидиран
Мед
оксидиран
електр. клемореди
Haynes
Метална сплав
Inconel
оксидиран
песъкоструйван
електрополиран

Желязо
оксидиран
с ръжда
с червена ръжда
Желязо, Чугун
оксидиран
неоксидиран
Стопилка
Желязо ковано
матов
Олово
грапав
оксидиран
Молибден
оксидиран
Никел
оксидиран
Платина
черен

Стомана
студено валцована
шлифована плоча
полирана плоча
Сплав (8% никел,
18% хром)
галванизиран
оксидиран
силно оксидиран
прясно валцован
грапава, равна 
повърхност
ръждив, червен
Ламарина, с никелово
покритие
Ламарина, валцована
Цинк
оксидиран

Метали


