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●معرفي:

از شما براي خريداري كاﻻي دما سنج مادون ﻗرمﺰ)(DT-8833
متشكريم .دستگاه  DT-8833ﻗادر به اندازه گيري سطوح اجسام
بدون نياز تماس با آن هاست.همچنين ليﺰري در دستگاه براي
افﺰايش دﻗت اندازه گيري شما تعبيه شده است.همچنين دستگاه
 DT-8833مجهﺰ به ترموكوپل  TYPE Kمي باشد كه محل اتصال
اين ترموكوپل در ﻗسمت انتهايي دستگاه مي باشد .كاربرد اين
دستگاه در صنعت هاي غذايي،صنايع ريخته گري
پﻼستيك،آسفالت،ديﺰل و همچنين براي بازرسان ايمني و ماموران
آتش نشاني مناسب مي باشد.

●ويژگي ها:

-1دﻗت اندازه گيري باﻻ
-2اندازه گيري دما به كمك ترموكوپل TYPE K
 -3طراحي و ساختار مدرن
 -4نشانه گر ليﺰر
 -5داراي ﻗابليت DATA HOLD
-6خاموش شدن خودكار
-7نمايش دما در دو واحد سانتي گراد و فارنهايت
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-8ﻗابليت تنظيم مقدار انتشار انرژي از  0.1تا 1.0
-9ﻗابليت ثبت  MAX/MIN/DIF/AVGداده ها
-10ﻗابليت ذخيره  20داده اندازه گيري شده
-11داراي نور پس زمنيه
 -12داراي دﻗت اندازه گيري )0.1°C(0.1°F
High and Low Alarm-13
-14ﻗابليت تنظيم انتشار انرژي
●معرفي دستگاه:

-1سنسور مادون ﻗرمﺰ
-2نشانه گر ليﺰر
LCD-3
-4دكمه پايين
-5دكمه باﻻ
-6دكمه حالت)مود(
-7دكمه ليﺰر/نورپس زمينه
-8ماشه اندازه گيري
-9محل گرفتن دستگاه
-10كاور باتري
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●نمايشگر

Data Hold-1
-2دستگاه در حالت اندازه گيري ﻗرار دارد.
-3ميﺰان انتشار انرژِي )به طور مثال دستگاه  88درصد انرژي اشعه
را ساطع مي كند(.
-4نماد واحد هاي دمايي سانتي گراد و فارنهايت
 -5نماد ميﺰان انتشار) (Emissivityو تنظيم مقدار آن
-6حالت ﻗفل) (Lockو ليﺰر دستگاه فعال مي باشد.
-7نماد High and Low Alarm
 -8عدد مربوط به  MAX/MIN/DIF/AVGداده ها بسته به آن كه
دستگاه در كدام حالت ﻗرار گيرد.
-9نماد هاي مربوط به مقدار انتشار)،(EMSحداﻗل ويا حداكثردما
اندازه گيري)(MIN/MAX
متوسط دماي اندازه گيري شده) (AVGو HALو LALمربوط به
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 High and Low Alarmو نماد  Logبراي ذخيره سازي داده هاي
اندازه گيري
-10دماي اندازه گيري
-11باتري دستگاه ضعيف است.
●عملكرد دستگاه:

معرفي دكمه ها:
-1دكمه باﻻ
 -2دكمه حالت )مود(  -3دكمه پايين -4دكمه ليﺰر/نور پس زمينه
●ليزرو نور پس زمينه:

ابتدا ماشه اندازه گيري دستگاه را فشار دهيد تا دستگاه روشن شود.
در اين هنگام شما در يك تناوب چهارتايي ﻗادر به تنظيم ليﺰر و نور
پس زمينه خواهيد بود به طوري كه اگر براي بار اول دكمه ليﺰر/نور
پس زمينه را فشار دهيد ابتدا نور پس زمينه روشن،براي بار دوم ليﺰر
دستگاه روشن مي شود و اگر براي بار سوم اين دكمه را فشار دهيد
نور پس زمينه خاموش شده و در نهايت براي بار چهارم ليﺰر دستگاه
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خاموش مي شود .با فشردن متوالي اين دكمه همين عملكرد هاي
ذكر شده به توالي تكرار خواهند شد.
●تنظيمات مقدار انتشار انرژي:

زماني كه دستگاه روشن است دكمه مود را فشار داده تا عبارت EMS
در گوشه سمت چپ دستگاه ظاهر شود سپس با دكمه هاي باﻻ و
پايين ميﺰان انتشار را تنظيم نماييد.
●تنظيمات مربوط به :High and Low Alarm
ﻗابليت  High Alarmاين امكان را به شما مي دهد كه اگر دماي
سطح جسمي از يك حد معيني)كه ﻗادر به تنظيم آن هستيد( باﻻتر
رود دستگاه بوق زده و به شما هشدار دهد به مشابه همين امكان
ﻗابليت  Low Alarmبه شما هشدار مي دهد كه دماي سطح
جسمي از يك حد معين پايين تر رفته است يا خير.
نحوه تنظيم بدين شكل است كه زماني كه دستگاه روشن است دكمه
مود را مرتبا فشار دهيد تا زماني كه عبارت  HALدر گوشه سمت
چپ دستگاه ظاهر شود سپس با كمك دكمه باﻻ و پايين عدد مورد
نظر خود را تنظيم نماييد )پيش فرض دستگاه براي اين ﻗابليت دماي
 300°Cمي باشد (.به مشابه همين عملكرد براي تنظيم Low
 Alarmبايد دكمه مود را فشار داده تا عبارت  LALدر گوشه سمت
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چپ دستگاه ظاهر شود).دماي پيش فرض نيﺰ در گوشه سمت راست
دستگاه نمايش داده شده و معموﻻ  00°Cبوده و ﻗابليت تغيير دارد(.
● :MAX/MIN/DIF/AVGاين ﻗابليت ها در واﻗع نشان دهنده

يك داده خاص از بين همه داده هاي اندازه گيري شده توسط
دستگاه مي باشد،كه به ترتيب از چپ به راست :حداكثر دماي اندازه
گيري شده،حداﻗل دماي اندازه گيري شده،تفاضل بين حداﻗل و
حداكثر دماي اندازه گيري شده و در آخر متوسط دماي اندازه گيري
شده توسط دستگاه مي باشد كه براي ديدن اين داده ها كافيست
دكمه مود را زده و عدد مربوط به هر داده را در گوشه سمت چپ
مشاهده كنيد.
●روش ذخيره كردن داده هاي اندازه گيري:

دكمه مود را مرتبا فشار داده تا دستگاه در حالت  Logﻗرار بگيرد
سپس ماشه اندازه گيري دستگاه را فشار داده تا دستگاه در حالت
اندازه گيري) (Scanﻗرار بگيرد ،در زماني كه دستگاه در حالت Log
ﻗرار گرفته و همچنين شما ماشه اندازه گيري را فشار مي دهيد دكمه
ليﺰر/نور پس زمينه را فشار دهيد در اين هنگام دستگاه بوق زده و
دماي اندازه گيري شده در آن لحظه در دستگاه ذخيره مي شود و
در گوشه سمت راست و پايين صفحه نمايش داده مي شود .زماني
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كه دستگاه در حالت  Logﻗرار دارد در پايين آن يك عدد از  01تا
 20متغير است مشاهده مي كنيد)تعداد داده هاي اندازه گيري( براي
ذخيره كردن داده دوم بايد دكمه باﻻ را فشار داده تا عدد  02به
نمايش در بيايد و سپس عمل ذخيره سازي را تكرار كنيد و براي
ذخيره داده سوم تا بيستم نيﺰ بايد اعداد از  03تا  20تغييردهيد زيرا
دستگاه حافظه ذخيره سازي  20داده را دارد و در هر مرتبه داده
بايد در شماره مربوط به خود ذخيره گردد.وﻗتي دستگاه در همان
حالت ﻗرار دارد براي مشاهده داده هاي ذخيره شده مي توانيد با
فشار دادن دكمه هاي باﻻ و پايين داده هاي ذخيره شده را ببينيد.

●حذف تمامي داده ذخيره شده :هنگامي كه دستگاه در حالت

 Logﻗرار دارد ماشه اندازه گيري را فشار داده و همﺰمان دكمه پايين
را فشار دهيد سپس بعد از آنكه دستگاه 0را نمايش داد دكمه ليﺰر و
نور پس زمينه را فشار دهيد،دستگاه بوق زده و تمامي داده ها پاك
مي شود.

●تنظيمات حالت  LOCKو تغيير واحد اندازه گيری:
در حالت  Lockشما نياز به فشردن ماشه براي اندازه گيري نداريد
و دستگاه بدون خاموش شدن به طور دائم عمل اندازه گيري را )با
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فشار دادن ماشه ،نور پس زمينه و ليﺰر روشن ميشود،اگر از ﻗبل فعال
بوده باشد( تكرار مي كند.
سه سوئيج در ﻗسمت نشان داده شده در دستگاه وجود دارد كه
سوئيچ اول مربوط به تغيير واحد اندازه گيري،سوئيچ دوم مربوط به
خاموش و روشن نمودن حالت  Lockو سوئيچ سوم مربوط فعال و
يا غيرفعال كردن  LALو  HALمي باشد.
براي فعال كردن حالت  Lockو يا ﻗابليت  LALو  HALسوئيچ
دستگاه را به سمت راست ﻗراردهيد،همچنين با جابجايي سوئيچ اول
مي توانيد واحد هاي اندازه گيري را تغيير دهيد.
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●ترموكوپل):(TYPE k

در ﻗسمت انتهايي دستگاه ورودي ترموكوپل ﻗرار دارد،ترموكوپل با
توجه ﻗطب هاي درج شده بر روي دستگاه متصل كنيد.سپس دكمه
مود را مرتبا فشار دهيد تا  Tkدر ﻗسمت پاييني دستگاه ظاهر شود
و دماي اندازه گيري شده توسط ترموكوپل را مشاهده كنيد اگر به
هردليلي اتصال ترموكوپل با دستگاه به درستي صورت نگيرد
دستگاه  ----را نمايش مي دهد.

●نحوه اندازه گيري:

دستگاه را رو به هدف نشانه گرفته و ماشه اندازه گيري را فشار
داده و نگه داريد .در هنگام اندازه گيري عبارت  SCANدر گوشه
سمت راست وباﻻي صفحه نمايش داده مي شود .نكته اي شايان
ذكر است كه اگر تفاوت بسيار زيادي بين دماي اندازه گيري شده
توسطترموكوپل و دماسنج باشد بايد ميﺰان انتشار )(Emissivity
را به درستي تنظيم نماييد زيرا براي اندازه گيري دماي هر جسمي
يك ميﺰان خاصي از انتشار انرژي را ﻻزم دارد.
همچنين به ياد داشته باشيد كه در بعضي از مواﻗع كه هدف شما
در گستره دمايي بﺰرگي مانند يك كوره ﻗرار دارد چند دﻗيقه )بعضا
تا  30دﻗيقه( اندازه گيري دماي دﻗيق هدف شما به طول مي
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انجامد،همچنين مشابه اين امر در اندازه گيري دما هاي بسيار پايين
وجود دارد.همچنين هر چه هدف شما كوچكتر باشد،بايد دستگاه را
به آن نﺰديك كنيد.

●تكنولوژي و فناوري:

اين دستگاه ﻗابليت اندازه گيري دماي سطوح اجسام را دارد،طريقه
اندازه دستگاه بدين صورت است كه دستگاه به سمت جسم انرژي
اشعه مادون ﻗرمﺰ را ساطع كرده و بازتاب آن را دريافت مي
كند،سپس اين انرژي بازتاب شده از سطوح اجسام توسط دستگاه
دريافت شده و سپس به سمت يك آشكارگر درون دستگاه رفته و
دستگاه اين اطﻼعات را بازخواني كرده و آن را به صورت يك دما به
شما نشان مي دهد.
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:●جدول مشخصات فني دستگاه
Response time

less than 1 second

Spectral response
Emissivity

8~14um

Digitally adjustable from 0.10 to 1.0

Over range indication LCD will show “-0L”,”0L”
Polarity: Automatic (no indication for positive polarity);
Minus (-) sign for negative polarity
Diode laser: output <1mW, Wavelength 630~670nm,
Class 2(II) laser product
Operating temp. 0 to 50℃ (32 to 122℉)
Storage temp.

–20 to 60℃ (-4 to 140℉)

Relative humidity 10%~90%RH operating, <80%RH
storage
Power supply
6LR61,

9V battery, NEDA 1604A or IEC
or equivalent

Weight
Size

290g (10.2 oz.)
100 x 56 x 230mm (3.9 x 2.2 x 9.0”)

Safety: “CE” Comply with EMC
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:●ميزان خطاي محاسباتي در گستره هاي دمايي مختلف
1-TK measurement range: -50°C to 1370°C
(-58 to 2498°F)
-Resolution: 1: -50 to 1370°C:0.1°C 2: -58 to
1999°F:0.1°F 3: 2000 to 2498: 1°F
-Accuracy: -50°C to 1000°C: ±1.5% of
reading ±3°C(±°F)
1000 to 1370°C: ±1.5% of
reading ±(±3.6°F)
4-IR measurement range: -50 to 800°C (-58
to 1472°F)
- D: S: 13.1
- Resolution: 0.1°C(0.1°F)
-Accuracy: -50 to -20°C: ±5°C(±9°F)
-20 to 200°C (-4 to 392°F): ±1.5%
of reading ±2°C(±3.6°F)
200 to 538°C (392 to 1000°F):
±2.0% of reading ±2°C(±3.6°F)
538 to 800°C (1000 to 1472°F):
±3.5% of reading ±5°c(±9°F)
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●براي پيدا گرم ترين نقطه يك منطقه،بايد دستگاه را به بيرون از
آن ببريد و عمل اندازه گيري را انجام دهيد،به طور مثال براي پيدا
گرمترين نقطه يك اتاق بايد آن را به بيرون از اتاق برده و ﻗسمت
هاي مختلف آن را اندازه گيري كنيد.
●تذكر اين نكته ضروري است كه اين دستگاه براي سنجش دماي
سطوح بسيار براق و پوليش شده توصيه نمي شود .همچنين اين
دستگاه دماي داخل سطوح شفاف را نشان نمي دهد به طور مثال
وﻗتي مي خواهيد دماي آب درون يك ليوان را اندازه گيري بايد
مستقيما دستگاه را به سمت آب نشانه بگيريد نه ليوان،زيرا دستگاه
دماي سطح ليوان را به شما نمايش مي دهد نه آب درون آن را،مشابه
همين حالت در اندازه گيري دماي يك اتاق از پشت شيشه پنجره
آن نيﺰ وجود دارد.
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●جدول ميزان انتشار مناسب براي اندازه گيري

دمايي:
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●تعويض باتري:

هنگامي كه باتري دستگاه ضعيف شود،نماد باتري بر روي صفحه
به نمايش در خواهد آمد،در اين هنگام كاور باتري را باز نموده و
باتري جديد را ماطبق و مشابه باتري ﻗبل در آن جايگذاري كنيد.

User manual 1031

17
واحد تحقيقات وتوسعه  CEMدر ايران

User manual 1031

18
واحد تحقيقات وتوسعه  CEMدر ايران

