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Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и 
допълнителна информация “. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ  
трябва да се съхранява и да се предаде при предаване на лазерното устройство.!

Настоящата термографска камера позволява безконтактно измерване на температурата на повърхности 
чрез оценка на излъчването в инфрачервения вълнов диапазон с помощта на интегриран неохлаждан 
микроболометър. С даващото изображение представяне на сензора се получава оптичен образ на 
температурните условия на изследвания обект. Чрез оцветяването на различните измерени температури 
в термограма със спектрозонално изобразяване на цвят се получава оптимално представяне на 
температурните разлики. Възможни области на приложение са откриването на топлинни мостове и 
дефекти в изолацията, локализиране на прегряване в електрически или механични части, намиране на 
нагревателни линии в стени и подове, откриване на течове, локализиране на дефектни соларни клетки  
в PV-модули и много други.

Функция / Използване

1 Леща на инфрачервена 
камера /  
Фокусиращ пръстен

2 Шахта ляво
3 2,8“ TFT- цветен дисплей
4 Директни бутони
5 LED осветление
6 Шахта дясно
7 Защита на лещата
8 Камера
9 Изход на лазера

10 1/4“ извод за статив
11 Trigger:  

Записване

12 Отделение за  
акумулаторна батерия 

a Главно меню /  
Управление чрез меню 
(Потвърждение)

b Активиране/деактивиране  
на лазера /  
Меню-навигация

c Зуум – /  
Меню-навигация

d Галерия медии
e Управление чрез 

меню(Прекъсване) /  
Температурен диапазон 
ръчно / автоматично

f Зуум + /  
Меню-навигация

g LED осветление вкл./изкл. /  
Меню-навигация

h ON/OFF
i Видеоизход
j Слот за Micro-SD-карта
k Извод микрофон/слушалки
l Мини USB-интерфейс /  

Вход мрежа/зарядно 
устройство

m LED зареждане
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Стандартен изглед при измерване
1 Показание за зареждане на батерия
2 Микро SD карта поставена
3 Температурна единица
4 Час
5 Температура макс.
6 Цветова таблица с температурна зона
7 Температура мин.
8 Температурен диапазон  

ръчно / автоматично
9 Главно меню

10 Настроено ниво на емисия
11 Термография на изображението

Главно меню
12 Добавяне на точки за измерване
13 Настройка на нивото на емисия
14 Настройка на представянето  

на изображението
15 Смяна на цветовата палитра
16 Настройка на измервателния диапазон
17 Общи и специфични за  

измерването настройки

Избор Затваряне

Измерване

Диапазон

Палитра

Изображение

Ниво на емисия

Настройки
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ON / OFF

ON

OFF

Зареждане на литиево-йонната 
батерия

За зареждане на литиево-
йонната батерия включете 
доставеното мрежово/
зарядно устройство в 
зарядната букса „l“ и го 
свържете със съответен 
източник на  
захранване.

Възможна е работа по 
време на зареждане.

Изваждане/поставяне 
на литиево-йонната 
батерия

За поставяне на Micro-SD-карта 
първо отворете гумения капак и 
след това поставете картата памет 
съгласно изображението. Без 
носител памет не са възможни 
записвания. 

Отворете отделението за 
акумулаторната батерия (12).

Поставяне на Micro-SD-карта

Условие SD карта:
microSDHC, клас 10, FAT32!

Главно меню
Чрез главното меню могат да се извършват общи, както и специфични за измерването настройки.  
Менюто може да се управлява чрез четирите директни бутона (b, c, f, g).

Измерване

Диапазон

Палитра

Изображение

Ниво на емисия

Настройки

Избор Затваряне
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Настройки

Измерване

Диапазон

Палитра

Изображение

Ниво на емисия

Настройки: Настройка на езика GB / DE / NL / FI / IT / FR / SE

Настройки

Дата/час

Нулир. парам.

Темп.ед.

Език

Информация
Настройки

Избор Затваряне Избор Затваряне

Настройки

Сила на звука

Авт. изкл. на 
захранването

Подравняване

Избор Затваряне

Настройки

Дата/час

Информация

Нулир. парам.

Темп.ед.

Език

Език Език

Suomi Suomi

Nederlands NederlandsSvenska Svenska

Deutsch DeutschFrançais Français

English EnglishItaliano Italiano

Информация Информация Информация

Настройки Настройки Настройки

Дата/час Дата/час Дата/час

Нулир. парам. Нулир. парам. Нулир. парам.

Темп.ед. Темп.ед. Темп.ед.

Език Език Език

Настройки: Температурна единица
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Настройки: Фабрична настройка

Всички настройки  
се загубват.!

Настройки: Дата/час

Настройки: Информация

ok ПрекъсванеИзбор Затваряне

Връщане на фабричната настройка?

Настройки

Дата/час

Информация

Нулир. парам.

Темп.ед.

Език

Настройки

Дата/час

Информация

Нулир. парам.

Темп.ед.

Език

Форм. дата Форм. време

Година МинЧасДенМес. Мес. Ден Час Мин

Форм. дата Форм. време

Настройки

Дата/час

Информация

Нулир. парам.

Темп.ед.

Език

SD карта

Версия

Дата

S/N

Информация

Модел
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Настройки: Подравняване

Настройки: Автоматично изключване

Уредът се изключва автоматично след настроен период на неактивност. 

Настройки: Сила на звука

Настройки Настройки Настройки

Сила на звука Сила на звука Сила на звука

Авт. изкл. на 
захранването

Авт. изкл. на 
захранването

Авт. изкл. на 
захранването

Подравняване Подравняване Подравняване

Настройки

Сила на звука

Авт. изкл. на 
захранването

Подравняване

30min

Авт. изкл. на 
захранването

OFF

5min

10min

30min

Авт. изкл. на 
захранването

OFF

5min

10min

Избор ЗатварянеИзбор Затваряне

Настройки

Сила на звука

Авт. изкл. на 
захранването

Подравняване
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Измерване

Избор Затваряне Избор Затваряне

Едновременно могат да се задават до три точки за измерване (Spot (S): Температура среда на фигурата, 
Max (H): най-висока температура, Min (C): най-ниска температура).

Преди всяко използване трябва да се проверят настройките за инфрачервеното измерване, съотв. да се 
настроят за съответната измервателна ситуация, за да се гарантира коректно измерване. По-специално 
трябва да се вземат предвид общите параметри относно степента на излъчване и температурата на 
отражение.

Избор Затваряне

Избор Затваряне

Ниво на емисия

Избор Затваряне

Настройки

Диапазон

Палитра

Изображение

Ниво на емисия

Измерване

Настройки

Диапазон

Палитра

Изображение

Измерване ИзмерванеИзмерване

Т.отраж.

Обект пара

ЕмисНиво на емисия
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Ниво на емисия: Ниво на емисия

Нивото на инфрачервено излъчване, характерно за материала/повърхността на всяко тяло, се определя 
чрез нивото на емисия (0,01 … 1,0). За коректно измерване задължително е необходимо да се настрои 
нивото на емисия. Освен зададените нива на емисия от списъка с материали е възможна и индивидуална 
настройка на нивото на емисия.

Чрез продължително натискане се повишава, съотв. намалява стойността в стъпки по 10.!
Таблица за ниво на емисия (Ориентировъчни стойности с допуски)

Бетон Бетон

Обект пара

Емис

Ниво на емисия

Персонализирани

Вода

Благородна стомана

Алуминиева плоча

Асфалт

Ниво на емисия

Персонализирани

Вода

Благородна стомана

Алуминиева плоча

Асфалт

Т.отраж.

Inconel 
оксидиран
електрополиран

0,83 
0,15

Алуминий  
оксидиран
полиран

0,30 
0,05

Желязо 
оксидиран
с ръжда

 
0,75 
0,60

Желязо ковано 
матов

 
0,90

Желязо, Чугун 
неоксидиран
Стопилка

 
0,20 
0,25

Мед 
оксидиран 
меден окис

0,72 
0,78

Месинг 
полиран
оксидиран

0,30 
0,50

Олово 
грапав

 
0,40

Платина 
черен

 
0,90

Сплав A3003 
оксидиран
набразден

0,20 
0,20

Стомана 
студено валцована
шлифована плоча

 
0,80 
0,50

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

0,10 
0,35 
0,28 
0,80 
0,88 
0,24 
0,96 
0,69 
 
0,11 
0,56 
 
0,45

Хромов оксид 0,81

Цинк 
оксидиран

 
0,10

Метали
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Азбест 0,93
Асфалт 0,95
Базалт 0,70
Вар 0,35
Варовити пясъчник 0,95
Безшевно покритие 0,93
Бетон, Мазилка, Хоросан 0,93
Вещество 0,95
Битумна хартия 0,92
Варовик 0,98
Вода 0,93
Въглища 
неоксидиран

 
0,85

Гипс 0,88
Глина 0,95
Графит 0,75
Гума 
твърд
мек-сив

0,94 
0,89

Дърво 
необработен
Бук, рендосан

 
0,88 
0,94

Зидария 0,93
Карборунд 0,90
Катран (смола) 0,82
Кварцово стъкло 0,93
Керамика 0,95
Керемида червена 0,93
Лак 
матов черен 
топлоустойчив
бял

 
0,97 
0,92 
0,90

Ламинат 0,90
Лед 
гладък
с тежка слана

 
0,97 
0,98

Мрамор 
черен матов
сивкаво полиран

 
0,94 
0,93

Охлаждащ радиатор 
черен анодиран

 
0,98

Памук 0,77

Пластмаса 
прозрачен
PE, P, PVC

 
0,95 
0,94

Плочи гипскартон 0,95
Порцелан 
бял гланцов
с лазур

 
0,73 
0,92

Пръст 0,94
Пясък 0,95
Сняг 0,80
Стъклена вата 0,95
Стъкло 0,90
Тапет (хартия) светъл 0,89
Трансформаторен лак 0,94
Трошляк 0,95
Фаянс матов 0,93
Хартия 
всички цветове

 
0,96

Цимент 0,95
Чакъл 0,95
Човешка кожа 0,98

Неметали

Ниво на емисия: Температура на отражение

Температура на отражение
При инфрачервеното измерване на определен обект измерването може да се повлияе от отразените 
излъчвания на намиращи се в близост обекти или от въздуха на обкръжението, тъй като измерваният 
обект не може да бъде изолиран напълно. С помощта на температурата на отражение могат да се 
компенсират външните лъчения. Обикновено температурата на отражение е равна на температурата 
на обкръжението. Ако обаче близо до измерваната повърхност се намират по-големи обекти със 
съществено различаваща се температурна разлика (ок. >20 °C), то тяхното въздействие върху 
измерваната повърхност трябва да се вземе предвид. При това трябва да се действа, както следва:

1. Настройте степента на излъчване на 1.0
2. Регулирайте фокуса нефокусиран (вижте глава 14)
3. Насочете камерата в насрещна посока на фактически измервания обект
4. Определете средната температура
5. Настройте средната температура като температура на отражение

Обект пара

Т.отраж.

Емис

Обект пара

Т.отраж.

Емис
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Избор ЗатварянеИзбор Затваряне

Измерване

Настройки

Диапазон

Палитра

Ниво на емисия

Избор Затваряне

Цветни палитри на ИЧ изображение

За представянето на регистрираните инфрачервени температури може да се избира между няколко 
стандартни цветови палитри. В зависимост от избраната палитра измерените температури се адаптират в 
рамките на текущия диапазон на изображението и се представят в съответно цветово пространство. Като 
еталон за съответното присвояване на температура/цвят служи диаграмата със стълбове към съответните 
мин./макс. температури на общото изображение.

Режими на изображение

Налице са 3 различни режима на изображение.
A. ИЧ изображение (IR) 
B. Цифрово изображение (видимо)
C. Цифрово пълно изображение с ИЧ изображение (MIX)

Избор Затваряне

Измерване

Настройки

Диапазон

Изображение

Ниво на емисия

Пример за режим на 
изображение MIX

Избор Затваряне

Изображение

Изображение

MIX

видимо

IR

Палитра

Палитра

Сиво инв.

Дъга

Сиво

Желязо
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Измервателен диапазон

Предварителен избор на измервателен диапазон:
-20°C … 150°C  
(оптимално за вътрешен и външен диапазон)
0°C … 350°C  
(оптимално за индустриални приложения)

Автоматичен температурен диапазон 
С тази настройка се настройва температурният диапазон на ИЧ-
изображението и получаващото се оттам разпределение на цветовия 
спектър на инфрачервеното изображение. Цветовият спектър на 
измереното ИЧ-изображение се определя относно температурния 
диапазон и цветовата скала.

Цветовото разпределение на ИЧ-изображението се адаптира автоматично 
и динамично с помощта на измерените мин./макс. стойности в 
стълбовата графика.

auto man

Ръчен температурен диапазон 
В ръчната настройка температурният диапазон вече не се настройва 
автоматично чрез измерените мин./макс. стойности, а се определя  
чрез ръчни стойности. Вижте глава 13

При всяка смяна на температурния диапазон от АВТОМ. в ръчно 
последните измерени мин./макс. стойности се приемат като 
предварителна настройка. !

Температурен диапазон ръчно / автоматично

Ръчен температурен диапазон

ok Прекъсване ok Прекъсване

Диапазон Диапазон
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Функция фокус на камера/затвор

Зуум

Освен базисните настройки в измервателния 
уред важни елементи за съответен 
термографски резултат са фокусът на камерата, 
както и функцията затвор (калибриране на 
изображението). Измерваният обект следва 
да се фокусира възможно най-добре, така че 
очертанията и контурите да се виждат ясно на 
дисплея.
Калибрирането на изображението се извършва 
автоматично и може да се задейства ръчно чрез 
кратко натискане на бутона ON/OFF.

Големината на изгледа може да се променя, зуум (32x). Чрез продължително натискане се ускорява 
преминаването през степените на зуум.
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Галерия медии / Режим възпроизвеждане / Изтриване на записи

В галерията носители могат да се повикат и проиграят всички записани с ThermoCamera Compact данни от 
изображения и видео.

Чрез натискане на бутона „Trigger“ (11) от всяка ситуация на измерване могат да се изготвят записи на 
изображение и видео за по-късно документиране. Чрез интегрирания в слушалките микрофон при 
записване на видео освен това се записват аудиосигнали.

Отваряне Опции ok Затваряне

Записване изображение/аудио

Запаметяване Прекъсване Запаметяване Прекъсване

Записване на изображения Записване на видео

 Без носител памет не са възможни записвания. !

Приключване

Изтриване  
на всичко

Изтриване
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15BG

Целеви лазер

С помощта на целевия лазер се улесняват специфични за диапазона измервания чрез 
лесно посочване. За включване и изключване натиснете продължително бутона „b“.

USB-пренос на данни

Запаметените върху SD-картата данни може да се пренесат върху компютъра или с подходящ картов 
четец или директно през USB-интерфейса. Данни за връзката между компютър и картов адаптер,  
съотв. картов четец ще намерите в Наръчника към Вашия картов четец.

Чрез продължително натискане на бутона „g“ се включва и изключва LED осветлението.

LED осветление

Пренасяне чрез USB интерфейс

PC камера 
ThermoCamera Compact се показва като USB камера.

Памет
SD картата се показва на компютъра като външен 
носител на данни.

Функцията „PC камера“ е достъпна само за компютри 
под Windows и може да се преглежда с видео плейър, 
поддържащ DirectShow.!

ok Прекъсване

USB връзка

PC камера

Памет
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софтуер (опция)

Доставеният на CD софтуер позволява да се използват записаните данни в PC за допълнителна обработка 
и документация.
Поставете доставения CD в дисковото устройство и следвайте инсталационната програма. След успешно 
инсталиране стартирайте приложението. Включете от едната страна доставения USB кабел към мини USB 
порта на уреда, а другия край – към свободен USB порт на вашия компютър.  
Научете за по-нататъшното обслужване на софтуера от функцията Помощ, която съдържа подробно 
описание на функциите.

Не е необходимо инсталиране на драйвер. Софтуерът работи с Windows XP / 7 / 8 и 10.!

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение  
на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската 
директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:  
www.laserliner.com/info

Указания за поддръжка

– Работите да се извършват на чисто място без прах и вода
– Изключете камерата, отстранете батерията
– Осигурете чрез заземяване срещу статично зареждане
– Не докосвайте лещата на обектива
– Не докосвайте частите във вътрешността на термокамерата (сензори)
– Защитете частите във вътрешността и обектива от прах и замърсяване
– При неправилна употреба гаранционните претенции стават невалидни
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Технически характеристики

ThermoCamera Compact Plus ThermoCamera Compact Pro

Инфрачервен сензор неохлаждан микроболометър, 25 Hz, 8-14 μm

Разделителна способност 80 x 80 пиксела 120 x 160 пиксела

Инфрачервена оптика Германиев инфрачервен обектив

Зона на видимост 17° x 17° (FOV) 19° x 25° (FOV)
Пространствена разделителна 
способност 3,78 mrad (IFOV) 2,78 mrad (IFOV)

Фокус с възможност за настройка  
0,5 м – 10 м

с възможност за настройка  
0,5 м – 30 м

Термична чувствителност NETD, 0,1 °C @ +30°C

Измервателен диапазон / Точност -20°C ... 150°C, 0°C ... 350°C /  
± 2 °C или ± 2 % от измерваната стойност

Дисплей 2,8“ TFT-цветен дисплей

Режими на изображение Инфрачервено изображение, цифрово изображение, 
комбинирано изображение

Функция изображение 1-32x цифров зуум

Формат Формат JPEG, стандартен MPEG-4 (30 Hz), макс. 1 280 x 960 
пиксела

Функция запаметяване Драйв за Micro-SD-карта до 16 GB

LED LED бяло, осветление на обекта

Целеви лазер Клас лазер 2 < 1 мВт, 635 нм, EN 60825-1:2014

Интерфейс / Изводи Mini-USB / Микро SD, видео (HDMI), аудио, слушалки/микрофон
Работна температура -20°C … 50°C
Температура на съхранение -40°C … 70°C

Относителна влажност на въздуха 10%rH … 90%rH, не кондензиращ
Електрическо захранване /  
Време на зареждане /  
Срок на експлоатация

Литиево-йонна акумулаторна батерия 3,7V / 2.6Ah/
ок. 4 ч., интегр. зарядна електроника, DC 5V

Размери / Тегло 77 x 244 x 97 мм / 0,5 кг (вкл. акумулаторна батерия)

Общи инструкции за безопасност

–  Внимание: Не гледайте в директния или 
отразения лъч.

–  Не допускайте лазерът да попада в ръцете на 
деца!

– Не насочвайте лазерния лъч към хора.
–  Ако лазерно лъчение от клас 2 попадне в окото, 

очите трябва съзнателно да се затворят и главата 
веднага да се премести настрани от лъча.

–  Не излагайте уреда на механично натоварване, 
екстремни температури, влага или прекалено 
високи вибрации.

–  Използвайте уреда единствено съгласно 
предназначението за употреба в рамките на  
спецификациите. Не се допускат модификации  
и изменения на уреда.

Лазерно лъчение!
Не гледайте срещу лазеpния лъч!

Лазер клас 2
< 1 мВт · 635 нм

EN 60825-1:2014

Запазва се правото за технически изменения. 11.15




