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ST 512

• duální laser

• poplachová funkce

GIM3590

Zo
br

az
ov

a6
e 

/ R
eg

ul
át

or
y

L
o

g
g

er
y 

/ E
A

S
Y

B
u

s
M

CD
ic

í p
De

vo
d

n
ík

y
S

n
ím

a6
e 

te
p

lo
ty

P
o

p
la

ch
 / O

ch
ra

n
a

Ru6ní mCDicí pDístroje

ostatní p"íslušenství na stran$ 64 - 66
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ST 512
bezkontaktní teplom$r s duálním laserem

Použití:

• testování polovodi6ových desek: p"eh"áté prvky
•  vzduchotechnika, klimatizace, vytápCní atd: vyhledávání vad v izola-

cích, net$sností ve vedeních, spot"eby energie, servisní m$"ení atd.
•  elektrická zaDízení, stroje, agregáty: vyhledávání vadných spoj) v elek-

trických rozvodech, p"eh"átí motor), ložisek, +erpadel, kompresor) atd.
•  potravináDský prNmysl a kontrola: teplota potravin, ve skladech, teplo-

ty zpracovatelských proces) atd.
•  lékaDská technika, biologické testy, chemické analýzy: rychlá bezdotyko-

vá m$"ení na nejr)zn$jších místech, bez jakýchkoliv problém) s nebezpe+-
nými agresivními +i jinými látkami

•  prNmysl, strojírenství, stavebnictví, Demesla: m$"ení povrch) rotují-
cích díl) jako nap". válc), bubn), h"ídelí, tiska"ských stroj), svá"ení

um$lých hmot, p"i asfaltování, betonování atd.

Technické údaje:
MCDicí rozsah: -50 ... 1000 °C

Rozlišení: 0,1 °C

PDesnost:
(p"i teplot$ okolí = 23°C až 25°C)

-50 °C  do  -23 °C   ±7 °C (typická)
-23 °C  do  -2 °C  ±4 °C
-2 °C  do  94 °C   ±2,5 °C
94 °C  do  204 °C  ±(1,0 % z MH + 1 °C)
204 °C  do  426 °C   ±(1,5 % z MH + 1 °C)
426 °C  do  1000 °C   ±(3 % z MH +1 °C)

Reprodukovatelnost: ± 0,5 % z MH nebo ± 1 °C

Doba odezvy (t
95

): 150 ms

KoeY cient emisivity: 0,10 až 1.00, nastavitelný

Spektrální rozsah: 8 - 14 Am

Optické rozlišení (D / S): ~ 30:1

Laserový zamCDova6: duální laser

Napájení: baterie 9 V

Displej: LCD se symboly funkcí, podsvícený

Pracovní podmínky: 0 °C ... 50 °C, 10 ... 90 % r. v.

Skladovací teplota: -10 ... 60 °C

Další funkce: HOLD, min. / max., °F, LOCK, alarm

Funkce poplach: nastavitelný min. / max. poplach, akustický

RozmCry: 146 x 104 x 43 mm

Hmotnost: 163 g

Rozsah dodávky:  1 p"ístroj v+etn$ baterie, návod k obsluze

PDíslušenství:

Výrobní kalibra6ní protokol (25 / 100 / 200 °C)
prvotní kalibrace p"i dodávce nového p"ístroje 

bezkontaktní teplomCr s pDepínatelnou optikou

GIM 3590 
bezkontaktní teplom$r s laserovým zam$"ovacím k"ížem 

VšeobecnC:

Díky p"esnému laserovému zam$"ovacímu k"íži, je v každé vzdálenosti 
m$"ená plocha exaktn$ ozna+ena. Prost"ednictvím integrované optiky se 
zvýšenou ostrostí, lze m$"it p"esn$ teplotu i malých objekt) od 1mm. Interní 
pozi+ní senzor zajišNuje, že displej p"ístroje se pro snadné ode+ítání hodnot 
automaticky p"eklápí.
• p"epínatelná optika se zvýšenou ostrostí
• laserový k"íž pro skute+nou velikost m$". plochy
• p"ekláp$cí displej
• vstup pro termo+lánkový sníma+ teploty
• USB rozhraní a graR cký software

Technické údaje:
MCDicí rozsah: -35,0 ... +900,0 °C (IR a termo+lánek typ K)

Vstup TC: termo+lánek typ K

Rozlišení: 0,1 °C

PDesnost IR: ±0,75 °C nebo ± 0,75 % z MH *)

PDesnost typ K: ±0,75 K nebo ± 1 % z MH (p"i 23 °C ± 5 °C)

Doba odezvy (t
95

): 150 ms 

Optické rozlišení: 75:1 16 mm @ 1200 mm

pDi zvýšené ostrosti:  1 mm @ 62 mm

KoeY cient emisivity: 0,100 až 1,100, nastavitelný

Funkce: MAX / MIN / HOLD / DIF / AVG / °C / °F

Poplachové funkce: akustický / optický High-Low poplach

Displej: LCD displej vybavený pozi+ním senzorem a bargrafem

Podsvícení displeje: zelené nebo p"i poplachu (+ervené / modré)

Spektrální rozsah: 8 - 14 Am

Pracovní podmínky: 0 ... 50 °C

Rel. vlhkost vzduchu: 10 ... 95 %, nekondenzující

PamCe: 100 m$"icích protokol)

Rozhraní: USB

Software: graR cký software pro záznam 20 m$"ených hodnot za sekundu

Napájení: 2 x AA alkalické baterie nebo USB

Hmotnost: 420 g

Rozsah dodávky: USB kabel a software, pouzdro, zapichovací sníma+ typ K,       
baterie, "emínek, kalibra+ní protokol, transportní kufr

PDíslušenství:

Kalibra6ní protokol

Stativ

MghENÍ TEPLOTY POVRCHU

BEZKONTAKTNÍ A

VELICE RYCHLÉ

S 20  16 40  70 100  130 mm

D 0  1200 2000  3000 4000  5000 mm

S 17 1   123   262  mm

D 0 62   500   1000  mm

standard

zvýšená
ostrost

VlETNg SOFTWARE 

A KALIBRAlNÍHO PROTOKOLU


