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1. Yleistä
Noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita, käytät laitteestasi turvallisesti ja saat
laitteesta suurimman mahdollisen hyödyn.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöopas mahdollista
myöhempää tarvetta varten..

2. Turvallisuusohjeet
KKääyyttttöö--  jjaa  llaaiitteettuurrvvaalllliissuuuuss

- Älä mittaa laitteella jännitteisistä osista tai niiden läheltä.
- Älä säilytä tai käytä laitetta/anturia liuottimien ja kuivaavien kemikaalien kanssa.
- Infrapunamittaus: Mitattaessa jännitteisistä komponenteista, varmistu riittävästä
turvaetäisyydestä.

TTuuootteettuurrvvaalllliissuuuuss  //  ttaakkuuuunn  ssääiillyymmiinneenn

- Käytä laitetta vain teknisissä tiedoissa kuvatuissa olosuhteissa.
- Käytä laitetta käyttöohjeessa kerrottujen ohjeiden mukaan huolellisesti. Älä käytä
voimaa.
- Älä altista anturin kahvaa tai johtoa yli 70 °C lämpötilaan, ellei anturia ole erityisesti
tarkoitettu korkeiden lämpötilojen mittaukseen.
- Antureille ja sensoreille luvatut lämpötilat tarkoittavat vain sensorin mittausaluetta.
- Älä altista laitetta elektromagneettiselle säteilylle (mikroaallot, induktiolämmitys),
staattiselle sähkölle, kuumuudelle tai suurille lämpötilavaihteluille.
- Avaa laitetta vain huoltotarkoituksessa ohjeissa kuvatulla tavalla. Tee laitteeseen vain
käyttöohjeissa kerrottuja huolto ja korjaus toimenpiteitä. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
Huoltaessasi laitetta, käytä ainoastaan alkuperäisiä Testo varaosia.
- Laser säde! Älä katso lasersäteeseen. Luokka 2 laser laite.

HHuuoolleehhddii  kkiieerrrräättyykksseessttää..

- Toimita käytetyt paristot ja akut kierrätykseen. Huolehdi laitteen ympäristöystävällisestä
hävittämisestä sen elinkaaren lopussa.
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3. Suunniteltu käyttötarkoitus
Käytä laitetta vain suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.

Testo 835 on kompakti infrapunalämpömittari kosketuksettomaan pintalämpötilan
mittaukseen. Käytettäessä laitteeseen liitettäviä antureita, laitteella voidaan tehdä myös
muita mittauksia.

Laitetta ei saa käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
· Räjähdysalttiit paikat
· Lääketieteelliset diagnostiset mittaukset.
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4. Tekniset tiedot
Kuvaus Arvo

Infrapunamittaus
Mittauskeila 50:1 + linssin halkaisija (24 mm /0.95”)
Aallon pituus 8 ... 14 µm
Laser tyyppi 4�piste laser
Ulostulo / aallonpituus < 1 mW / 8 ... 14 µm
Luokka / standardi 2 / EN 60825�1:2007
Mittausalue T1 / H1: �30 ... +600 °C / �22 ... +1112 °F

T2: �10 ... +1500 °C / 14 ... +2732 °F
Resoluutio 0.1°C / °F
Tarkkuus T1 / H1: ±2.5 °C / ±4.5 °F (�30.0 ...�20.1 °C / �22.0 ...�4.1 °F)
(+23 °C / 73.4 °F, ±1.5 °C / ±2.7 °F(�20.0 ...�0.1 °C / �4.0 ...31.8 °F)
±1 yksikkö) ±1.0 °C/ ±1.8 °F (0.0 ... +99.9 °C / 32.0 ...+211.9 °F)

±1 % mitta�arvosta
T2: ±2.0 °C / ±3.6 °F tai ±1 % mitta�arvosta

(korkeampi arvo)
Mittaustiheys 0.5 s

Kosketusmittaus
Sensorityyppi Termopari tyyppi K (liitettävissä)
Mittausalue T1 / H1: �50 ... +600 °C / �58 ... +1112 °F

T2: �50 ... +1000 °C / �58 ... +1832 °F
Resoluutio 0.1 °C/°F
Tarkkuus (±1 yksikkö) ± (0.5 °C / 0.9 °F + 0.5 % mitta�arvosta)
Mittaustiheys 0.5 s

Kosteusmittaus(vain H1)
Mittausalue 0 ...100 % RH (�20 ... +50 °C) /  �4  ..+122 °F)
Resoluutio 0.1 %RH (kosteus)

0.1 °C/°F (lämpötila)
0.1 °C td/°F td (kastepiste)

Tarkkuus (±1 yksikkö) ± 2 % RH
± 0.5 °C/ 0.9 °F

Mittaustiheys 0.5 s

Yleistä
Käyttölämpötila 20 ... +50 °C / �4 ... 122 °F
Säilytys�/kuljetusl. �30 ... +50 °C / �22.0 ... 122 °F
Paristo/voimanlähde 3 x AA tai USB väylän kautta (vain EasyClimate �ohjelman kanssa)
Pariston kesto 25 h (25 °C / 77 °F ilman kohdistinlaseria ja näytön valaistusta)

10 h (25 °C / 77 °F ilman näytön valaistusta)
Rungon materiaali ABS/PC
Mitat 193 x 166 x 63 mm / 7.6 x 6.5 x 2.5”
Paino T1 / T2: 514 g / 1.13 lbs (sis. patterit)

H2: 527 g / 1.16 lbs (sis. patterit)
CE hyväksyntä 2004/108/EC
Takuu 2 vuotta, takuuehdot: katso www.testo.com/warranty
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5. Tuotekuvaus

1 Infrapunasensori (IR) linssi

2 4-piste laserosoitin

3 Kosteus- ja lämpötilamoduli (vain H1)

4 Mittauspainike (mittaus, päällekytkentä)

5 Paristokotelo

6 USB - ja anturiliitäntä (TC)

7 Toimintonäppäimet:

· [[ ]]: Laitteen päälle/pois kykentä

· [[ ]]: Mittausarvojen tallennus

· [[ ]]: Emissiovalikko

· [[EEsscc]]: Peruutus

· [[ ]]: 5-suuntainen joystick (paina , ylös , alas , vasen , oikea ): avaa
asetusvalikko, vahvista valinta, navigoi

8 Näyttö
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6. Käyttöönotto

6.1 Paristojen asentaminen
11 Avaa paristokotelon kansi.
22 Asenna paristot (3x type AA). HHuuoommiiooii  nnaappaaiissuuuuss!!
33 Sulje paristokotelon kansi
.

6.2 Kieliasetukset
Mittalaitteessa on mahdollista valita käyttökieli. EEnnggllaannttii on asetettu oletuskieleksi (Ei
suomenkielistä valikkoa).
1 Kytke mittalaite päälle painamalla [[ ]].
2 Avaa asetusvalikko painamalla [[ ]].
3 Käytö navigaationäppäimiä [[ ]] valitaksesi (LLaanngguuaaggee) ja avaa painamalla [[ ]].
4 Valitse haluttu kieli painamalla [[ ]] ja hyväksy valinta painamalla [[ ]].

7. Käyttö

7.1 Antureiden kytkeminen
HUOM! Laitteeseen liitettävä anturi tulee kytkeä laitteeseen ennen, kuin laitteeseen
laitetaan virta päälle, jotta laite tunnistaa anturin. Työnnä liitin laitteen pistokkeeseen!

7.2 Käynnistys ja sammutus.
Käynnistä laite painamalla: [[ ]]  tai painamalla mittauspainiketta.
Näytön valaistus sammuu automaattisesti mikäli mitään painiketta ei paineta 30
sekuntiin. valaistus kytkeytyy päälle heti kun jotain painiketta painetaan. 
Sammuta laite painamalla: [[ ]].
Laite sammuu automaattisesti mikäli mitään painiketta ei paineta 2 minuuttiin. 
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7.3 Näyttö
Kolmen eri mittaparametrin näyttö voidaan valita eri yhdistelmissä yhtäaikaisesti
näyttöön.

Näytön symbolit: 
IR sensori, TC -anturi, ympäristön kosteus / ympäristön lämpötila,
lämpötilaero

- Laite on päällä.
Valitse haluttu mittaparametri painamalla [[ ]]:
Näyttö [yksikkö] Mittausparametrit

Max | [°C/°F] | Min Max. IR lämpötila | IR lämpötila | Min. IR lämpötila

| [°C/°F] | TC lämpötila | IR lämpötila | Lämpötilaero TC - IR -näyttö mahdollinen vain kun
TC-anturi on liitettynä.

[%RH] | [°C/°F] | [°Ctd/°Ftd] Ympäristön kosteus | IR lämpötila | Ympäristön kastepiste lämpötila. Vain testo
835-H1.

[%RH] | [°C/°F] | [°Ctd/°Ftd] Ympäristön kosteus | Ympäristön lämpötila | mpäristön kastepiste lämpötila. V.ain
835-H1.

Max | [°CDtd/°FDtd] | Min Lämpötilaero IR - kastepiste max. | Nykyinen | min. Vain testo 835-H1.

Max | aw[-] | Min Pintakosteus max. | nykyinen min.  Laskettu ympäristön kastepistelämpötilan ja
pintalämpötilan funktiona.0.00 to 0.64: non-critical / 0.65 to 0.80: potentially
critical / 0.81 to 1.00: critical. Vain testo 835 - H1.

7.4 Mittaus
Lue käyttöohjeen osiot IR -mittauksesta (luku 12) ja kosketusmittauksesta (luku13). 
- Laite on päällä

Mittauksen suorittaminen

Mittaus suoritetaan painamalla mittausnäppäintä
Irroita oranssinen linssinsuojus

11 Jatkuva mittaus: Aseta valikosta jatkuva mittaus (Continuous) pois päältä. Pidä
mittauspainike alaspainettuna
- Näytössä lukee: SSCCAANN
ttaaii
Jatkuva mittaus: Aseta valikosta jatkuva mittaus (Continuous) päälle ja paina
mittauspainiketta.
- Näytössä lukee: CCOONNTT

22 Kohdista mittalaite (IR) tai anturi (TC) kohteeseen. 
- Laserosoittimen olleessa käytössä: laserpisteet näyttävät mittausalueen.
33 Jatkuva mittaus pois päältä: vapauta mittauspainike.
ttaaii
Jatkuva mittaus päällä: Paina mittauspainiketta uudestaan lopettaaksesi mittauksen.

- Näytössä lukee: HHOOLLDD
- Mittausarvot pysyvät näytöllä kunnes aloitetaan uusi mittaus.
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8. Asetukset
8.1 Asetusten muuttaminen
- Laite on kytkettynä päälle.
1 Avaa asetusvalikko painamalla [[ ]].
- Valitun asetuksen ympärille ilmestyy neliö.
2 Hae haluttu toiminto painamalla [[ ]] ja valitse painamalla [[ ]].
3 Hae haluttu asetus painamalla [[ ]] ja hyväksy painamalla [[ ]]:

Toiminnot

Taustavalo valitse taustavalon voimakkuus.
Laserosoitin: kytke laserosoitin päälle/pois.
Äänimerkki: kytke hälytysäänet päälle/pois.
Jatkuva mittaus: kytke jatkuva mittaus päälle/pois.
Yksikkö: valitse haluttu yksikkö C / F.
Emissiokerroin: aseta haluttu emissiokerroin (katso myös luku 8.2). Tämä asetusvalikko voidaan myös
avata suoraan painamalla [[εε]]. 
Muisti: muistivalikko (katso myös luku 8.3). 
Hälytys: saseta hälytysrajat (katso myös luku 8.4).
Kalenteri: aseta päivämäärä ja kellonaikai. Kaikille tallennetuille mittauksille annetaan aika ja päivämäärä. 
Kieli: aseta haluttu käyttökieli (katso myös luku6.2).
Reset: palauta laite tehdasasetuksiin
Informaatio: näyttää laitteen tiedot.

8.2 Emissiokerroin
Emissiokerroin voidaan asettaa kolmella eri tavalla
- ((EEmmiissssiivviittyy)) toiminto on valittu.
Valitse materiaali
Valitse materiaali (esiasetetuilla tyypillisillä emissiokertoimilla) listasta painamalla [[ ]]
ja hyväksy valinta painamalla [[ ]].

Omavalintainen kerroin
1 Paina [[ ]] valitaksesi CCuussttoommiissee  mmaannuuaall ja avaa valikko painamalla [[ ]].
2 Aseta haluttu kerroin painamalla [[ ]] ja hyväksy valinta painamalla [[ ]].
Automaattinen emissiokertoimen asetus

Toiminteen suorittamiseksi tulee laitteeseen olla kytkettynä erillinen lämpötila-anturi.
Emissiokerroin lasketaan automaattisesti vertaamalla kontaktimitta-anturin ja IR-
mittauksen lämpötiloja. 
Laskenta ei ole mahdollinen, mikäli mitattavan kohteen ja ympäristön lämpötilaero on
liian pieni tai IR -mittauksen arvo on korkeampi kuin pintamittauksen.Näyttöön tulee
-- -- -- ja laite palaa edeltävään kertoimeen.

1 Paina [[ ]] valitaksesi CCuussttoommiissee  aauuttoommaattiicc ja avaa valikko painamalla [[ ]].
- Mikäli pintamittausanturi (TC tyyppi K, class 1) on kytketty, laite näyttää
kosketusanturin antamaa mitta-arvoa (TTTTCC). Mikäli erillistä anturia ei ole kytkettynä
voidaan ulkoisen mittalaitteen antama arvo syöttää laitteeseen painamalla [[ ]].
2 Hyväksy mitattu tai valittu arvo painamalla [[ ]].
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3 Paina mittauspainiketta mitataksesi lämpötilan IR-toiminnalla (TTIIRR).
- Näyttöön tulee mitattu arvo.
4 Hyväksy mitattu arvo painamalla [[ ]].
- Laskennallinen emissiokerrroinl (εε) tulee näyttöön.
5 Hyväksy kerroin painamalla [[ ]].

8.3 Muisti
- Muisti -valikko on avattu.
Save (tallenna)- New Location (uusi sijainti/kohde)
Tämä toiminne voidaan avata myös suoraan painamalla [[ ]].

Uusi sijainti voidaan luoda.
1 Paina [[ ]] valitaksesi SSaavvee  ja avaa toiminto painamalla [[ ]].
2 Paina [[ ]] valitaksesi NNeeww  LLooccaattiioonn ja avaa toiminto painamalla [[ ]].
3 Paina [[ ]] ja [[ ]] kirjoittaaksesi halutun nimen.
4 Paina [[ ]] valitaksesi ja hyväksy valinta painamalla [[ ]].
Save (tallenna) - Save Measurement Data (tallenna mitattu data)
Tämä toiminne voidaan avata myös suoraan painamalla [[ ]].

Uusi mittaus voidaan tallentaa olemassa olevan nimikkeen alle. Vain näytöllä oleva
viimeisin arvo tallentuu, ei mittaussarjat tms.
1 Paina [[ ]] valitaksesi SSaavvee  ja avaa toiminto painamalla [[ ]].
2 Valitse haluttu kohde painamalla [[ ]] ja hyväksy valinta painamalla [[ ]].
3 Tallenna painamalla [[ ]].
Muistin selailu

Tämä toiminne voidaan avata vain valikosta, ei painamalla [[ ]].

Muistipaikkojen tarkastelu ja poistaminen.
Paina [[ ]] valitaksesi VViieeww  ja avaa toiminto painamalla [[ ]].

- Olemassa olevat kohteen ja niiden data tulevat näytölle.
Poistaaksesi kohteen ja siihen tallennetun datan: avaa toiminne painamalla [[ ]],
vahvista valinta painamalla [[ ]] ( ) ja hyväksy poisto painamalla [[ ]].

Muistipaikkojen poisto

Tämä toiminne voidaan avata vain valikosta, ei painamalla [[ ]]..

Kaikki tallenteet (kohteet ja mittausdata) voidaan poistaa.
1 Paina [[ ]] valitaksesi DDeelleettee  ja avaa toiminto painamalla [[ ]].
2 vahvista valinta painamalla [[ ]] ( ) ja hyväksy poisto painamalla [ ].
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8.4 Hälytys
Hälytystoiminne voidaan kytkeä päälle/pois ja hälytysrajat voidaan asettaa erikseen eri
mittauskanaville  IR, TC, kastepiste (vain H1, laskennallinen) ja pintakosteudelle (vain H1,
laskennallinen).
- AAllaarrmm valikko on avattu.
1 Valitse mittauskanava ja kytke valinta päälle painamalla joystickiä.
2 Kytke toiminne päälle/pois painamalla : joystickiä alas/ylös.
3 Paina joystickiä oikelalle ja aseta hälytysraja(t) painamalla joystick ylös/alas.
4 Hyväksy asetukset painamalla joystickiä.

9. PC ohjelmistoon liittäminen
Tämä mittalaite voidaan kytkeä PC:hen USB -liitännän kautta. testo easyClimate -
ohjelmistolla mittalaitteen konfigurointi ja tallennetun datan siirtäminen voidaan suorittaa
suoraan USB -liitännän kautta (download: wwwwww..tteessttoo..ccoomm//ddoowwnnllooaadd--cceenntteerr,
lisenssiavain ohjelmiston aktivointiin: katso käyttöohjeen takasivua). 
Kytke mittalaite PC:hen USB kaapelilla.

- Mittalaite kytkeytyy automaattisesti ohjelmiston alle ja käyttökytkimet deaktivoituvat..
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä easyClimate -käyttöohjeesta.

10. Hoito ja huolto

10.1 Paristojen vaihto
--Laite on sammutettu.
11 Avaa laitteen kahvassa oleva paristokotelo.
22 Poista käytetyt paristot

Paina pariston yläosaa sormella. Paristo
vapautuu.
33 Vaihda paristot uusiin. Huomaa paristojen 

napaisuus!
44 Sulje paristokotelo.

10.2 Laitteen puhdistus
Puhdista laite kostealla liinalla saippuavedellä. Älä käytä laitteen puhdistukseen
agressiivisia aineita tai liuottimia.).
Puhdista IR lissi varovasti pehmellä ja kostealla liinalla.
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11. Kysymyksiä ja vastauksia
Kysymys Mahdollinen syy Mahdollinen ratkaisu

valo päällä Paristot tyhjät. Vaihda paristot.
� � � valo päällä Mitta�arvo mittausalueen Pitäydy laitteen  

ulkopuolella. mittasualueella.
Laite ei kytkeydy Paristot tyhjät. Vaihda paristot.
päälle
Laite kytkeytyy pois  Laite sammuu automaattisesti kytke laite uudestaan
päältä mikäli painikkeita ei paineta päälle

2 minuuttiin

12. Tietoa IR mittauksesta
12.1 Mittaustapa
IR mittaus on visuaalista mittausta
Pidä linssi puhtaana.
Älä mittaa mikäli linssissä on huurretta tms.
Pidä mittauskohteen ja mittalaitteen välinen alue  esteettömänä.. Pöly, lika, kosteus,
kaasut tms. haittaavat mittausta.

IR mittaus on pinnan mittausta
Pöly, lika ,kosteus, huurre tms. haittaavat mittausta, sillä vain kohteen pinta mitataan.
Vakuumipakkaukset tulee mitata itse tuotteen kohdalta , ei esimerkiksi ilma- tai
kaasutaskun kohdalta.
Aina kriittisissä kohteissa  suositellaan käytettäväksi pinta/pistomittausmenetelmää.
Etenkin elintarviketeollisuudessa tulee tarkan tuloksen saamiseksi mitata tuotteen
ydinlämpötila pisto- tai upotusmittapäällä.

Adaptoitumisaika
Mikäli ympäristön lämpötila muuttuu voimakkaasti (muutos mittaustilassa,
ulko/sisätilat tms.) tulee mittalaitteen saada adaptoitua 15 minuuttia ennen IR
mittausten suorittamista.

12.2 Emissiokerroin
Materiaaleilla on erilaiset emissioarvot eli ne säteilevät elektromageettista säteilyä eri
tavalla. Tämän mittalaitteen perus emissiokertoimeksi on asetettu 0,95.Tämä kerroin on
optimaalinen ei-metallimateriaaleille kuten paperi, keramiikka, kipsi, puu, maalit, muovit
ja elintarvikkeet.
Koska kirkkailla metalleilla ja metallioksideilla on matala tai ei-yhtenäinen emissiivisyys,
ne eivät kaikilta osin sovellu IR mittaukseen.
Mikäli ko. materiaaleja kuitenkin halutaan mitata, voidaan emissiivisyyttä parantaa
erilaisilla pinnoitteilla kuten maali, emissioteipit tms. Mikäli tämä ei ole mahdollista,
suosittelemme kosketusmittaustapaa.
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Emissiivisyystaulukko yleisimmille materiaaleille (tyypilliset arvot)

12.3 Mittauspiste, etäisyys
Riippuen mittauslaitteen ja mittauskohteen välimatkasta, laite tallentaa tietyn
mittauspisteen.
Mittausoptiikka (etäisyyssuhde : mittauspiste)

13. Tietoa kosketusmittauksesta
Huomioi pisto/upotusmittapään minimi upotussyvyys: 10x mittapään halkaisija.
Varo voimakkaita happoja tai alkaaleja.

Materiaali (lämpötila) ε
Puuvilla (20°C/ 68°F) 0.77
Betoni (25°C/ 77°F) 0.93
Jää, sileä (0°C/ 32°F) 0.97
Rauta, kiillotettu (20°C/ 68°F) 0.24
Rauta valupinta (100°C/ 212°F) 0.80
Rauta valssattu (20°C/ 68°F) 0.77
Laasti/kipsi (20°C/ 68°F) 0.90
Lasi (90°C/ 194°F) 0.94
Kumi, kova(23°C/ 73°F) 0.94
Kumi, pehmeä (23°C/ 73°F) 0.89
Puu (70°C/ 158°F) 0.94
Korkki (20°C/ 68°F) 0.70

Materiaali (lämpötila) ε
Jäähdytyslevy (Heat sink) musta anodisoitu
(50°C/ 122°F) 0.98
Kupari, oksidoitu (130°C/ 266°F) 0.76
Muovit: PE, PP, PVC (20°C/ 68°F) 0.94
Messinki, oxidised (200°C/ 392°F) 0.61
Paperi (20°C/ 68°F) 0.97
Posliini (20°C/ 68°F) 0.92
Musta maali, matt (80°C/ 176°F) 0.97
Teräs kuumakäsitelty pinta (200°C/ 392°F)

0.52
Teräs oksidoitu (200°C/ 392°F) 0.79
Savi poltettu (70°C/ 158°F) 0.91
Tiili laasti (20°C/ 68°F) 0.93
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testo AG

Postfach 11 40, 79849 Lenzkirch
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon: +49  76 53 6 81 - 0
Fax: +49 76 53 6 81 - 1 00

E-Mail: info@testo.de
Internet: http://www.testo.com
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