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Infrared Thermometers
Introdução
Os Infrared Thermometers 561, 566 e 568 (“os Termômetros”
ou “o Produto”) se destinam à medição de temperatura sem
contato. Estes termômetros determinam a temperatura de
superfície de um objeto medindo a quantidade de energia
infravermelha por ele irradiada. Os Termômetros também
podem ser usados para medir temperatura por contato, usandose o termopar tipo K.
Observe que os modelos japoneses indicam apenas Celsius.

Informações de segurança
A indicação Cuidado refere-se a condições e ações que podem
apresentar risco ao usuário; Atenção refere-se a condições e
procedimentos que podem danificar o Produto, o equipamento
que está sendo testado ou causar perda permanente de dados.
Os símbolos usados no Produto e neste manual são explicados
na Tabela 1 e nas Figuras 1 e 2.
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*WCuidado
Para evitar lesões nos olhos e ferimentos:
•
Antes de usar o produto, leia todas as
Informações de segurança.
•
Não olhe diretamente para o laser com
ferramentas ópticas (por exemplo, binóculos,
telescópios ou microscópios). Ferramentas
ópticas podem concentrar o laser e serem
perigosas para os olhos.
•
Não olhe para o laser. Não aponte o laser
diretamente para pessoas ou animais ou,
indiretamente, para superfícies que reflitam luz.
•
Não use óculos de visualização à laser como
óculos de proteção contra laser. Os óculos de
visualização à laser são usados para melhorar a
visualização do laser na luz clara.
•
Não abra o produto. O feixe de laser representa
um perigo para os olhos. Os reparos ao produto
devem ser feitos somente por um local técnico
aprovado.
•
Substitua as baterias quando o indicador
mostrar que a carga está baixa, a fim de evitar
medições incorretas.
•
A tampa da bateria deve ser fechada e trancada
antes da operação do produto.
•
Não use o produto se houver algum indício de
funcionamento incorreto.
•
Não use o produto próximo a gás explosivo,
vapor ou em ambientes úmidos ou molhados.
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•

Não conecte a sonda externa opcional a
circuitos elétricos energizados.
•
Consulte as informações de emissividade para
temperaturas reais. Objetos refletores resultam
em medidas de temperatura mais baixas do que
a real. Esses objetos oferecem risco de
queimadura.
•
Não coloque o Produto sobre ou próximo a
objetos com alta temperatura.
•
O uso de controles, ajustes ou procedimentos
que não sejam os aqui especificados pode
resultar em exposição perigosa à radiação laser.
•
Use o produto somente de acordo com as
especificações; caso contrário, a proteção
fornecida com o Produto poderá ficar
comprometida.
WAtenção
Para evitar danos ao Produto ou ao equipamento a
ser testado, proteja-os do seguinte:
•
EMF (campo eletromagnético) produzido por
soldadores a arco elétrico, calefatores a indução
etc.
•
Eletrostática
•
Choque térmico (causado por mudanças
intensas ou súbitas de temperatura; para obter
máxima exatidão, aguarde 30 minutos até o
Produto se estabilizar antes de usá-lo).
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- LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE
THIS APERTURE
IS EMITTED FROM

CAUTION
LASER RADIATION

- DO NOT STARE

WAVELENGTH
OUTPUT < 1mW
PRODUCT
CLASS 2 (II) LASER
FDA 21CFR
COMPLIES WITH
1040.10 AND 1040.11
IEC 60825
COMPLIES WITH

INTO BEAM

630 - 670nm

AVOID EXPOSURE - LASER RADIATION
IS EMITTED FROM THIS APERTURE

CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT STARE INTO BEAM
OUTPUT < 1mW WAVELENGTH 630 - 670nm
CLASS 2 (II) LASER PRODUCT
COMPLIES WITH FDA 21CFR
1040.10 AND 1040.11
COMPLIES WITH IEC 60825

gbu010f.eps

Figura 1. Marcas de segurança de laser 561

ewm08b.eps

Figura 2. Marcas de segurança de laser 566/568
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Como usar o termômetro
Para medir a temperatura, aponte o termômetro para o objeto
desejado e aperte o gatilho. Se quiser, use o indicador laser
para mirar o termômetro. Para fazer medições por contato,
insira a sonda de termopar tipo K no termômetro.

Como trocar a bateria
Para substituir as baterias, consulte a Figura 3.

AA
(+)
ewm04.eps

Figura 3. Como trocar a bateria (566/568 mostrado)
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Conexões de cabos (somente 568)
Para conectar o USB e o termopar ao 568, veja a Figura 4.

ewm05.eps

Figura 4. Como conectar o Termopar tipo K e o cabo USB
(somente 568)
Observação
Para evitar leituras incorretas, não faça medições de
temperatura de um condutor aterrado enquanto o 568
estiver conectado a um PC conectado à terra por um
plugue de aterramento trifásico.

Visor 561
O visor principal de temperatura indica a última temperatura
obtida por infravermelho ou a temperatura atual, durante 7
segundos.
O visor secundário indica a temperatura atual obtida pelo
termopar tipo K, quando este está anexado. Veja a Figura 5.
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Visor 561
Observação
Quando a pilha está fraca, o símbolo B é exibido no
visor.
1

2
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3
4

5
7
6
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Número

Descrição

A

Símbolo que indica que o laser está ativado

B

Varredura ou Retenção

C

Símbolo de graus °C/°F (Celsius/Fahrenheit)

D

Visor principal de indicação de temperatura

E

Visor secundário de indicação de temperatura

F

Emissividade: LO (baixa), MED (média), HI (alta)

G

Valores de temperatura correspondentes a MIN
(mínima), MAX (máxima), DIF (diferencial), KTC
(termopar tipo K).
KTC indica a temperatura por termopar.

H

Símbolo de pilha fraca. Aparece quando a carga da
pilha está abaixo de 25% da carga total.

Figura 5. Visor do termômetro 561
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Visão geral do menu do 566/568
Vários ajustes podem ser facilmente alterados no menu. A
Tabela 1 apresenta uma descrição do nível geral. Quando o
botão Menu é selecionado, ele abre o próximo nível de
submenus. A Figura 6 mostra o visor de cristal líquido (LCD) e a
interface de menu. O Manual do Usuário contém explicações
detalhadas sobre os menus.

ewm01a.eps

Figura 6. Navegação no menu
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Tabela 1. Descrição do nível superior de menu
Nível

Tecla de
função
esquerda

1

Salvar

2

Mem.

3

MnMx

4

°F/°C

5

G
(Trava)

6

Cnfig

Descrição
Gravar o
valor
medido na
memória
Exibir /
apagar
dados da
memória
Ativar a
medição de
mín./máx.
Alternar
entre °C e
°F
Travar o
termômetro
ativado
- Desligar
luz de fundo
- Alterar
hora/data
- Alterar
idioma

Tecla de
função
central

Tecla de
função
direita

Menu

Luz

Descrição
Acender a luz de
fundo em alta
intensidade

Menu

ε

Ajustar a
emissividade

Menu

Méd.

Ativar a medição de
valor
médio/diferencial

Menu

Alar

Definir e ativar os
alarmes

Menu

Laser

Ligar e desligar o
laser

Menu
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Resumo das especificações
Veja as especificações completas no Manual do Usuário
contido no CD.
Função

561

566

568

Intervalo de
temperatura por
infravermelho

-40°C a
-40°C a 550°C
650°C
(-40°F a
(-40°F a
1.022°F)
1.202°F)

Precisão

< 0°C: ± (1,0°C + 0,1°/1°C)
> 0°C: ± 1% ou ± 1,0°C, o que for maior
(< 32°F ± 2°F ± 0,1°/1°F)
> 32°F: ± 1% ou ± 2°F), o que for maior

Intervalo de
temperatura de
entrada do
termopar tipo K

0°C a 100°C
(32°F a
212°F)

Entrada com
Precisão da entrada
exatidão de ±
do termopar tipo K
2,2°C (± 4°F)
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-40°C a 800°C
(-40°F a
1.472°F)

-270°C a 1.372°C (-454°F a
2.501°F)
-270°C a -40°C: ± (1°C +
0,2°C/1°C)
(-454°F a -40°F: ± (2°F +
0,2°/1°F))
-40°C a 1.372°C: ±1% ou
1°C (-40°F a 2.501°F: ± 1%
ou 2°F), o que for maior

Infrared Thermometers
Resumo das especificações
Função

561

566

568

Distância:
ponto focal
(90% de
energia)

12:1

Mira laser

Laser individual, saída < 1 mW Classe II,
comprimento de onda de 630 a 670 nm

30:1

50:1

Emissividade

LO, MED, HI

Ajustável em dígitos de 0,10
a 1,00 por 0,01 ou por meio
da tabela de materiais
comuns integrada no
termômetro

Armazenamento
de dados

-

20 pontos

Comunicação

nenhuma

Altitude de
operação

3.000 metros acima do nível do mar

Altitude de
armazenagem

12.000 metros acima do nível do mar

Umidade relativa

10% a 90% de umidade relativa, sem
condensação até 30°C (86°F)

Temperatura de
operação

0°C a 50°C
(32°F a 122°F)

0°C a 50°C (32°F a 122°F)

Temperatura de
armazenamento

-20°C a 65°C
(-4°F a 149°F)

-20°C a 60°C (-4°F a
149°F)

99 pontos
USB 2.0
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Função

561

566

568

Duas pilhas
AA/LR6 ou
conexão
USB quando
usado com
um PC

Potência

Duas pilhas AA/LR6
(alcalinas ou NiCD)

Duração da pilha

12 horas com laser e luz de fundo ligados;
100 horas com laser e luz de fundo
desligados, a 100% do ciclo de atividade
(termômetro continuamente ligado)

Característica ou
função

Faixa de medição

12

Sonda tipo K (ponta esférica)

-40°C a 260°C (-40°F a 500°F)

