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  :معرفي●

گزاريم.اين دستگاه  سپاس DT-8869Hاز شما براي خريد 
نياز به تماس با آن توانايي اندازه گيري دماي سطوح اجسام بدون 

بيه شده در دستگاه ا فشردن يك دكمه را دارد.ليزر تعها تنها ب
باعث افزايش دقت اندازه گيري آن براي محاسبه دماي هدف مي 

به سهولت و كاربرد بسيار آن مي باشد، شود.مزيت اين دستگاه
ويژه زماني كه قصد داريد دمايي اجسام متحرك،اجسام داراي 

و يا اجسامي كه به هر دليلي دسترسي به آن جريان الكتريكي 
دشوار است. اين دستگاه در صنايع غذايي،ريخته گري،سنجش 
دماي جوهر و مناسب براي  بازرسان ايمني و همچنين ماموران 

  آتش نشاني مي باشد.
ريع و از جمله ويژگي هاي اين دستگاه قابليت پاسخگويي س

،تنظيم Auto Data Hold،قابليت دقيق،داراي دو نقطه ليزر
،داشتن نور پس زمينه،اتصال به 1.0تا   0.1ميزان انتشار از 

داده ها و طراحي  MAX/MIN/AVG/DIFكامپيوتر،نشان دادن 
  مدرن است.
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  هشدار:●
هنگام كار با دستگاه مراقب باشيد ليزر به درون چشم افراد و 

مراقب جانوران برخورد نكند،همچنين هنگام اندازه گيري با ليزر 
سطوح بسيار شفاف و براق باشيد.از استفاده از ليزر در موقعيت 
هاي پر خطر مانند اندازه گيري دماي گاز هاي منفجره خودداري 

  كنيد.
  مشخصات فني دستگاه:●

  
  
  
  
 

150ms       زمان پاسخگويی  
8-14um  Spectral response           

  ارج از محدودهخ           ----
Output<1mW,630-750nm,class 

2 laser product  
  ليزر                

0 to 50°C(32 to 122°F)              دمای کار  
-10 to 60°C(14 to 140°F)          دمای نگهداری  

10%to90%RH 
operating,<80%RH storage  

  رطوبت کار و نگهداری  

9V battery,NEDA 1604A or IEC 
6LR61 OR equivalent  

  باتری

“CE” comply with EMC امنيت  
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  :  معرفي دستگاه●
  سنسور مادون قرمز-1
  صفحه نمايشگر-2
  (TYPE K)محل اتصال ترموكوپل-3
   USBدرگاه-4
  دكمه نور پس زمينه و ليزر -5
  دكمه باال-6
  دكمه پايين  -7
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  (حالت)دكمه مود -8
  ماشه اندازه گيري-9

  كاور باتري10
  طرز صحيح گرفتن دستگاه-11

 نمايشگر●

  دستگاه در حال اندازه گيري است.-1
2-Data Hold   
  ليزر دستگاه روشن است.  -3
                                          (Lock)                            عالمت حالت قفل-4
آالرم باال و پايين فعال است.                                                                                                 -5
6-MAX/MIN/AVG/DIF symbol 
  عدد اندازه گيري شده-7
  MAX/MIN/AVG/DIFعدد اندازه گيري شده مربوط به -8
به دستگاه  (TYPE K)ترموكوپل-10عالمت ميزان انتشار/-9

عدد مربوط به ميزان انتشار و عدد اندازه گيري -11متصل است/
  TYPE Kمربوط به 

 باتري دستگاه ضعيف است.-12
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  واحد اندازه گيري دما-13
 متصل است USBكابل -15/(data logger)ديتا الگر-14

  :نحوه كار با دستگاه●
1- MAX/MIN/AVG/DIF زماني كه دستگاه روشن است :

دكمه مود (حالت) يكبار فشار داده و نگه داريد. سپس با دكمه 
 هاي باال و پايين مرتبا فشار داده تا يكي از عبارت هاي

MAX/MIN/AVG/DIF  شروع به چشمك زدن كند،اگر مايل
 MAXهستيد كه دستگاه داده حداكثري را نمايش دهد،زماني 

  چشمك زدن مي باشد،ماشه دستگاه را فشار دهيد.  در حال
اگر مايل هستيد دستگاه داده حداقلي (حداقل دماي اندازه گيري 

در حال چمك زدن مي  MINشده) را نمايش دهد،زماني كه 
باشد،ماشه را فشار دهيد،و براي دو مورد ديگر نيز همين كار را 

  انجام دهيد.
  
  

ابه دكمه مود را فشار : به طور مشتنظيم مقدار انتشار-2
 Logدهيد،سپس دكمه باال ويا پايين را مرتبا فشار دهيد،تا عالمت 
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مود را فشار دهيد تا روع به چشمك زدن بكند،سپس دكمه ش
شروع به چشمك زدن كند،سپس با دكمه هاي باال و  ꜫعالمت 

پايين ميزان انتشار دستگاه را تنظيم كنيد در نهايت براي تاييد 
  ال شده،ماشه دستگاه را فشار دهيد.تغييرات اعم

: اين قابليت به شما كمك مي تنظيم آالرم هاي باال و پايين-3
كند كه اگر دماي هدف شما از حد معيني باال و يا پايين تر 
رود،دستگاه بوق زده و به شما هشدار دهد. براي فعال كردن آالرم 

پايين را  دكمه مود را فشار را داده،سپس دكمه باال و يا (H)باال
شروع به چشمك زدن كند،سپس دكمه  Logمرتبا فشار داده تا 

شروع به چشمك  Hهاي مود را مرتبا فشار داده تا حرف التين 
زدن كند،سپس با دكمه باال و يا پايين آن را فعال و يا غير فعال 
كنيد سپس بار ديگر دكمه مود را فشار دهيد سپس در اين حالت 

به عنوان دمايي (C°300.0)دستگاه يك دماي پيش فرض توسط 
كه اگر جسم هدف از آن دما باال تر رفت به شما هشدار دهد،شما 
مي توانيد با دكمه هاي باال و پايين اين دما را تغيير دهيد،پس از 

  اعمال تغييرات ماشه دستگاه را فشار دهيد. 
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اگر مايل هستيد كه اين دما را بر حسب درجه فارنهايت تنظيم ●
كنيد،قبل از شروع به تنظيمات در حالتي كه دستگاه روشن است 
دكمه باال و يا پايين را فشار داده و سپس مراحل باال راطي نماييد 
تا دماي پيش فرض دستگاه به صورت فارنهايت نمايش داده شود 

  و سپس آن را تنظيم كنيد.
ده،تا براي تنظيم آالرم پايين نيز مشابه باال دكمه مود را فشار دا●

Log  شروع به چشمك زدن كند،سپس دكمه مود را مرتبا فشار
شروع به چشمك زدن كردن و با دكمه باال  Lداده تا حرف التين 

سپس بار  (on or off)و يا پايين آن را فعال و يا غير فعال كنيد
ديگر دكمه مود را فشار داده تا دماي پيش از فرض 

د،سپس آن را تنظيم به شما نمايش داده شو (C°00.0)دستگاه
نماييد و در نهايت براي تاييد ماشه دستگاه را فشار دهيد. زماني 

به صورت ثابت در كمي پايين و در  Hكه آالرم باال فعال باشد 
سمت راست عدد دما نمايش داده مي شود همچنين اگر آالرم 

به صورت ثابت نمايش داده شده و اگر هر دو  Lپايين فعال باشد
  نمايش داده مي شود. HLهر دو حروف به صورت فعال باشند 
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زماني كه دستگاه در اين حالت قرار دارد  :(Lock)حالت قفل -4
نيازي ندارد همواره ماشه دستگاه را فشار داده تا دما را اندازه گيري 
كند بلكه دستگاه به صورت اتوماتيك و بدون خاموش شدن دما را 

بار ديگر ماشه را فشار داده و مرتبا اندازه گرفته تا زماني كه شما 
  دستگاه را از اين حالت خارج نماييد.

براي فعال كردن اين حالت دكمه مود را فشار داده و دكمه هاي 
شروع به چشمك زدن  Logباال و يا پايين مرتبا فشار داده تا 

كند،سپس دكمه مود را مرتبا فشار داده تا عالمت        شروع به 
ا دكمه هاي باال و يا پايين آن را فعال يا چشمك زدن كند سپس ب

  غير فعال كرده و در نهايت براي تاييد ماشه را فشار دهيد.
  ذخيره سازي داده ها:-5

قرار دهيد. براي  Logبراي ذخيره كردن بايد دستگاه را در حالت 
اين كار دكمه مود را فشار داده و دكمه هاي باال و يا پايين را مرتبا 

شروع به چشمك زدن سپس ماشه دستگاه را  Logفشار دهيد تا 
فشار دهيد. سپس بار ديگر ماشه دستگاه را نگه داشته و همزمان 
دكمه ليزر را فشار دهيد،با هر بار فشار دادن اين دكمه دستگاه 
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به  001بوق زده و يك داده در آن ذخيره مي شود. (به طور مثال
  تغيير مي كند.) 002

ذخيره شده،هنگامي كه دستگاه در براي مشاهده داده هاي  ●
قرار دارد،دكمه هاي باال و پايين فشار دهيد تا داده  Logحالت 

  هاي ذخيره شده را مشاهده كنيد.
  حذف كردن داده ها:-6

داده باشد. براي پاك كردن  100دستگاه قادر به ذخيره سازي 
داده ها ماشه اندازه گيري را نگه داشته و با كمك دكمه هاي پايين 

سپس را مرتبا چند بار پشت تبديل كنيد، 000به  شماره داده را
 001تبديل به  000سر هم فشار دهيد،ستگاه بوق زده و بالفاصله 

مي شود كه به معني اينست تمامي داده هاي ذخيره شده حذف 
  شده است.
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برپايه منتشر كردن انرژي به هدف و  تكنولوژي و فناوري:●
بازتاب و دريافت آن و منتقل كردن به يك سنسور آشكار ياب است 
كه داده هاي انتقال داده شده را خوانده و آن را به صورت دما نشان 
مي دهد. ابتدا دستگاه را بر روي هدف مورد نظر كه قصد اندازه 

ه اندازه گيري را گيري دماي آن را داريد نشانه گرفته و سپس ماش
فشار داده و نگه داريد همچنين مي توانيد براي سهولت اندازه 

  قرار دهيد. Lockگيري دستگاه را در حالت
ذكر اين نكته ضروري است كه اين دستگاه براي سنجش دماي ●

سطوح بسيار براق و پوليش شده توصيه نمي شود. همچنين اين 
ي دهد به طور مثال دستگاه دماي داخل سطوح شفاف را نشان نم

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 

  نيز وجود دارد. پنجره آن
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يري دماي هر سطحي به مقدار معين براي اندازه گ انتشار:●
از انتشار انرژي الزم است. در زير پيوستي از مقدار انتشار 
هاي الزم براي اندازه گيري بعضي از سطوح مواد را مشاهده 

  مي كنيد.
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  :تعمير و نگهداري●
عيبي در دستگاه حتما آن را به در صورت بروز هرگونه مشكلي و 

شرايط  .افراد متخصص و تكنسين ها سپرده تا آن را تعمير كنند
مناسب نگهداري و استفاده مناسب از دستگاه با افزايش طول عمر 

  آن خواهد شد. 
 براي تميز كردن دستگاه از يك پارچه ها نرم و خشك استفاده●

 براي ورندگي دارندكنيد،از استفاده حالل ها و موادي كه خاصيت خ
 تميز كردن دستگاه خودداري نماييد.
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