
Käyttöohje fin

testo 104-IR

Yhdistetty infrapuna- ja pistolämpömittari



11

1. Yleistä

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

2. Turvallisuusohjeita

Sähkölaitteet:

Älä suorita mittauksia jännitteisistä osista tai niiden lähellä!

Tuoteturvallisuus ja takuu:

Käytä mittalaitetta huolellisesti käyttöohjeessa annettujen
ohjeiden mukaisesti. Älä käytä voimaa.

Älä altista laitetta liuottimille (kuten asetoni).

Avaa laite vain käyttöohjeessa opastetulla tavalla huolto tai
korjaustöitä varten. 

Huolehdi kierrätyksestä:

Toimita käytetyt paristot asianmukaisesti kierrätykseen 

Käyttöiän loputtua toimita laite asianmukaisesti kierrätykseen.

3. Käyttötarkoitus

testo 104 on kestävä ja tukeva elintarvikelämpömittari.
Laite on suunniteltu seuraaviin käyttökohteisiin ja -tarkoituksiin: 

· Elintarvikesektori: tuotanto, valvonta, pistokokeet  

· Nesteiden, taikinoiden ja puolikiinteiden aineiden lämpötilat.

Laitteen seuraavat osat on suunniteltu jatkuvaan kosketukseen
ruoka-aineiden kanssa säädöksen (EC) 1935/2004 mukaan:
mittausanturi 2 cm etäisyydelle laitteen muovirungosta, laitteen
käyttöohjeet ja anturin merkinnät huomioiden.

Laitetta ei saa käyttää seuraavissa kohteissa eikä seuraaviin
tarkoituksiin:

· Räjähdysvaaralliset tilat

· Lääketieteelliset diagnostiset mittaukset

4. Tekniset tiedot

Ominaisuus Arvo

Pistoanturi

Anturityyppi NTC

Mittausalue -50 ... +250 °C 

Erotuskyky 0.1 °C

Tarkkuus (±1 yksikkö) ±1.0 °C (-50,0 ...-30,1°C)
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±0.5 °C  (-30,0 ... +99,9°C)
±1 % mittausarvosta (+100.0 ... +250.0 °C)

Vasteaika t99 10 s (liikkuvan nesteen mittauksessa)

Mittaustiheys 0.5 s

Infrapunamittaus

Mittauskeila 10:1 + sensorin aukon halkaisija12 mm 

Spektrialue 8 ... 14 µm

Lasertyyppi 2-pistelaser

Teho /aallonpituus < 1 mW / 650nm

Luokka/ standardi 2 / DIN EN 60825-1:2007

Mittausalue -30 - +250 °C 

Erotuskyky 0.1 °C

Tarkkuus (±1 yksikkö) ±2.5 °C  (-30.0 ... -20.1 °C)
±2.0 °C  (-20.0 ... .-0.1 °C )
±1.5 °C tai ±1.5 % mittausarvosta (0.0 ... +250.0 °C )

Mittaustiheys 0.5 s

Yhteiset

Käyttölämpötila -20 t...+50 °C 

Säilytys-/kuljetuslämpötila -30 t...+50 °C 
storage temperature

Paristo 2 x AAA paristot

Pariston kesto 10 h (tyypillinen  +25°C )

Materiaali ABS/TPE/PC j, sinkki ja ruostumaton teräs

Suojausluokka IP65

Mitat 281 x 48 x 21 mm  (pistomittari ulkona)
178 x 48 x 21 mm  (pistomittari taitettuna)

Paino 197g  (paristoineen)

Standardi EN 13485

EU direktiivi 2004/108/EC

Takuu 2 vuotta

Tietoa standardeista
Tämä tuote täyttää standardin EN 13485 vaatimukset
Soveltuvuus: S, T (varastointi, kuljetus)
Käyttöympäristö: E (kuljetettava lämpömittari)
Tarkkuusluokka: 0.5
Mittausalue: -50...+250°C
Standardin EN 13485 mukaan laite on tarkastettava ja
kalibroitava säännöllisesti noudattaen standardia
EN 13486 (suositus: kerran vuodessa).
Lisätietoja maahantuojalta.
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5. Tuotekuvaus

1 Infrapunasensori

2 2-piste laserosoitin

3 Näyttö

4 Ohjauspainikkeet:
· [ON]: käynnistää laitteen
· [OFF]: sammuttaa laitteen 
(pidä painike alhaalla)

· [ ]:vaihtaa IR-mittaukseen, suorittaa
IR-mittauksen (pidä painike alhaalla)

· [ ]: vaihtaa pistomittaukseen 
· [HOLD/MIN/MAX]: näyttää viimeisen
mittaustuloksen, näyttää minimi- ja
maksimiarvot

5 Käännettävä pistomittauspää.
Aukaistessa käynnistää laitteen.

6 Paristokotelo (takapuolella)

6. Käyttöönotto

Paristojen asettaminen

1 Kierrä paristokotelon kannen ruuvi auki.

2 Avaa paristokotelon kansi.

3 Aseta paristot (2 x AAA) paikalleen.
Varmista että laitat paristot oikeinpäin!

4 Sulje paristokotelon kansi.

5 Kiristä paristokotelon kannen ruuvi.
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7. Käyttö

7.1 Päälle ja pois päältä kytkeminen (On/Off)

Käynnistäminen pistomittauspää avaamalla

Käännä pistomittauspää auki.
- Kaikki näytön segmentit välähtävät. Pistomittaus suoritettavissa

( syttyy).

Käynnistäminen/sammuttaminen ohjauspainikkeilla 

Käynnistä laite: paina [ON].
- Kaikki näytön segmentit välähtävät. IR mittaus suoritettavissa

( syttyy). 
Sammuta laite: pidä painike painettuna [OFF] kunnes laite
sammuus.

Laite sammuu automaattisesti 10 min kuluttua jollei mitään
painiketta ole painettu pistomittauspään ollessa avattuna  ja 1
min kuluttua jos pistomittauspää on kiinni.

7.2 Mittaustilan vaihto
Pistomittaus —> IR-mittaus: paina [ ].
IR-mittaus —> pistomittaus: paina [ ].

7.3 Mittaaminen

Huomioi ero infrapuna- ja pistomittauksen välillä. (see chapter
below). 

Infrapunamittaus

- Laitteen ollessa päällä ja IR mittaus suoritettavissa.
1 Aloita mittaus: pidä painike painettuna [ ].
2 Suuntaa laite lasersäteiden avulla. Laser-osoitin näyttää

mittausalueen reunat. 
- Mittausarvo näkyy näytöllä
3 Lopeta mittaus: vapauta painike.
- Hold näkyy näytöllä. Viimeisin mittaustulos ja min./max.-arvot

säilyvät, kunnes tehdään uusi mittaus, tai kunnes laite
sammutetaan.
Siirry min., max.ja tallennetun arvon välillä: paina [HOLD / MIN /
MAX].

Min./max. -arvot voidaan nollata: ·
paina  [ ] tai sammuta laite.
Aloita uusi mittaus: pidä painike painettuna [ ].
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Emissiokertoimen asettaminen:
· Laitteen ollessa infrapunamittaustilassa, pidä [ ] ja [ ]
painettuna samaan aikaan ( syttyy).

· Emissiokerroin näytetään. 
· Aseta emissiokerroin: paina  [ ] tai [ ] muuttaaksesi arvoa.
Odota 3 s ja valitsemasi arvo tallentuu.

Pistomittaus

- Laitteen ollessa päällä ja pistomittaus suoritettavissa. (
syttyy).

1 Aseta pistomittauspää mittauspaikkaan ja aktivoi mittaus
painamalla [ ].

2 Lopeta mittaus: paina [HOLD / MIN / MAX].
- Hold näkyy näytöllä. Viimeisin mittaustulos ja min./max.-arvot

säilyvät, kunnes tehdään uusi mittaus.

AutoHold- toiminto. jos toiminto valittu mittaus päättyy
automaattisesti mittausarvon tasaannuttua. AutoHold syttyy.
Siirry min., max.ja tallennetun arvon välillä: 
paina [HOLD / MIN / MAX].

Min./max- arvot voidaan nollata sammuttamalla laite ,
vaihtamalla IR-mittaukseen tai kun kun tallennettu mittausarvo
on näytöllä (Hold näkyy), pidä painike [HOLD / MIN / MAX]
painettuna, kunnes  Clr syttyy.
Aloita uusi mittaus: paina [ ].

8. Asetukset
- Laitteen ollessa sammutettu.

Jos mitään painiketta ei paineta 3 s kuluessa
asetustenmuutostilassa laite siirtyy seuraavaan asetukseen.

1 Pidä [ ] ja [ ] painettuna samaan aikaan kunnes AutoHold
tai Hold välkkyy.

2 Aseta AutoHold-toiminto päälle (AutoHold) tai pois (Hold):
paina [ ] tai [ ].

- °C, °F tai °R välkkyy
3 Aseta mittayksikkö: Celsius (°C), Fahrenheit (°F) tai Réaumur

(°R): paina [ ] or [ ].
- välkkyy.
4 Aseta laserosoitin päälle (on) tai pois (oFF): paina [ ] tai [ ].
- Laite siirtyy IR-mittaustilaan.
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9. Huolto ja kunnossapito

9.1 Paristojen vaihto

1 Kierrä paristokotelon kannen ruuvi auki.

2 Avaa paristokotelon kansi.

3 Aseta paristot (2 x AAA) paikalleen.
Varmista että laitat paristot oikeinpäin!

4 Sulje paristokotelon kansi.

5 Kiristä paristokotelon kannen ruuvi.

9.2 Laitteen puhdistaminen

Käytä laiteen puhdistamiseen vain mietoja pesuaineliuoksia
(esimerkiksi mietoa asianpesuaineliuosta). Älä käytä laitteen
puhdistamiseen voimakkaita tai syövyttäviä aineita!

Laitteen kotelo ja pistomittauspää voidaan desinfioida käytämällä
alkoholipohjaista suihketta. Noudata valmistajan ohjeita. 

Puhdista laite juoksevan veden alla ja kuivaa huolellisesti
kangasliinalla.
Puhdista linssi varovasti vedellä kostutetulla puuvillavanutupolla
tai pehmeällä liinalla.

10. Ohjeita ja vinkkejä

Oire Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu

syttyy Paristot loppumassa Vaihda paristot
IR-mittauksessa: Arvot mittausalueen Pysy  sallitulla
- - - syttyy. ulkopuolella. mittausalueella.
Pistomittauksessa: Arvot mittausalueen Pysy  sallitulla 
- - - syttyy. ulkopuolella mittausalueella.
Laite ei käynnisty Paristot tyhjät Vaihda paristot.
be switched on

Laite sammuu Laite sammuu automaattisesti Käynnistä laite
itsekseen f. 10 min kuluttua pistomittaustilassa uudestaan

ja 1 min kuluttua IR-mittaustilassa

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä laitteen myyjään tai
maahantuojaan.
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11. Tietoa infrapunamittauksesta

11.1 Mittausmenetelmä
Infrapunamittaus on optista mittausta

Pidä linssi puhtaana.
Älä mittaa linssin ollessa likainen.
Pidä mittausalue (laitteen ja mittauskohteen välinen alue)
häiriöttömänä : ei merkittävässä määrin pöly- tai
likapartikkeleita, kosteutta (sade, höyry) tai kaasuja.

Infrapunamittaus on pintalämpötilamittausta

Jos mitattavalla pinnalla on likaa, pölyä, jäätä, huuretta, tms
vain päällimmäinen kerros mitataan ts. pöly tms.

Kalvopakattujen elintarvikkeinen kyseessä ollen älä mittaa
ilmataskun kohdalta.
Kriittisissä mittauskohteissa pyri varmistamaan mittaus
koskettavalla anturilla. Erityisesti elintarvikealalla tuotteen
sisälämpötila tulisi mitata pistomittausanturilla

Tasaantumisaika

Vallitsevan mittauslämpötilan muuttuessa (esim siirryttäessä
lämpimästä kylmään tilaan) laitteen tulee antaa mukautua
lämpötilaan 15 minuuttia ennen infrapunamittausta.

11.2 Emissiivisyys
Eri materiaaleilla on erilainen emissiivisyys ts. niillä on erilainen
kyky lähettää elektromagneettista säteilyä. Testo 104 -mittarin
emissiokerroin on tehtaalla asetettu arvoon 0.95. Tämä arvo on
sopiva mitattaessa elintarvikkeita ja ei-metallisia aineita (paperi,
keramiikka, kipsi, puu, maalit ja lakka) ja muoveja.

d
e

fi
n

fr
e
s

it
p
t

s
v

n
l

?
?

?
?



18

11.3 Mittausalue, etäisyys
Mittausalueen koko riippuu mittalaitteen ja mittauskohteen
välisestä etäisyydestä.
Mittauskeila (etäisyys : mittausalueen halkaisija)
Kursiivilla = laser 

Normaalilla = mittausalue

* Optimaalinen mittausetäisyys

12. Tietoja pistomittauksesta
Pistomittauspää! Upotussyvyys vähintään 10 x anturin
halkaisija.
Älä käytä voimakkaissa hapoissa tai emäksissä. 


