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Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie 

Ostrzeżenie wskazuje sytuację, która może spowodować szkody dla użytkownika. Do

uniknąć obrażeń lub uszkodzenia instrumentu, należy wykonać 

postępując zgodnie z instrukcjami: 

• Upewnij się, że miejsce jest wolne od oleju i chemikaliów, nie palny 

i przedmioty wybuchowe! 

• środowisko pracy wynosi 0 ℃ ~ 40 ℃, nie należy umieszczać na wysokie i niskie środowisko pracy wynosi 0 ℃ ~ 40 ℃, nie należy umieszczać na wysokie i niskie środowisko pracy wynosi 0 ℃ ~ 40 ℃, nie należy umieszczać na wysokie i niskie środowisko pracy wynosi 0 ℃ ~ 40 ℃, nie należy umieszczać na wysokie i niskie środowisko pracy wynosi 0 ℃ ~ 40 ℃, nie należy umieszczać na wysokie i niskie 

Skrzynka temperatura bez pozwolenia, aby uniknąć wypadków! 

• Należy użyć gniazdo uziemiające w razie przypadkowego porażenia prądem elektrycznym! 

• Blackbody nie może być używany do zastosowań innych niż 

Testowanie i kalibracja temperatury! 

• Nie zmieniaj czarnego gamę bez zezwolenia, w przypadku 

z uszkodzenia ciała czarnego lub spowodować wypadki bezpieczeństwa! 

• Nie należy usuwać lub modyfikować czarnego bez pozwolenia! 

Produkt nie jest gwarantowana, jeśli etykieta jest rozdarty lub uszkodzony. 

Uwaga 

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub wpływu na pomiar 

dokładność, należy wykonać następujące czynności: 

• Nie należy dotykać powierzchni promieniowania ciała doskonale czarnego na zarysowania uniknąć 

na powierzchnię promieniowania ciała doskonale czarnego i wpływa na temperaturę 

dokładność pomiaru. 

• Do użytku wewnątrz. Nie powinno być oczywiste obieg powietrza i

silnym napromieniowaniu światło ma silne zakłócenia elektromagnetyczne 
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i wibracje. 

• Konieczne jest, aby zarezerwować miejsca rozpraszania ciepła i zapewnić 

najmniej 10cm z dala od otaczających przedmiotów. 

• Life Safety: bezpieczeństwo czarnego nie można zagwarantować Life Safety: bezpieczeństwo czarnego nie można zagwarantować 

po upływie pięciu lat od daty zakupu (bez znaczenia, czy 

produkt jest używany w ciągu pięciu lat lub nie). Ponad to

żywotność, mogą pojawić się elementy starzenia i niepowodzenie. W

Aby zapewnić efektywność pracy, a czarnego 

Bezpieczeństwo zużycia energii elektrycznej, zaleca się użytkownikom 

odkupu lub złomu czarnego poza bezpiecznej eksploatacji.

1. Przegląd i funkcje 

temperatura ludzkiego ciała czarnego pomiarowy (Hereinaf ter 

dalej czarnego). Cechy produktu są

fol upadki: 

• Importowany inteligentny Miernik kontrolny temperatury stosuje się 

kontroli temperatury z dużą precyzją i dobrej stabilności. 

• Docelowa powierzchnia jest pokryta wysokiej emisyjności lotnictwie 

Pokrycia. 

• W porównaniu do tego samego rodzaju produktów, opłacalny. 

2. Zdjęcia produktów 
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Rysunek 1: obraz produktu 

3. Parametry 

Temperatura pracy 

Ustawienia fabryczne □ 35.0 ℃ □ 37.0 ℃ □ 40.0 ℃Ustawienia fabryczne □ 35.0 ℃ □ 37.0 ℃ □ 40.0 ℃Ustawienia fabryczne □ 35.0 ℃ □ 37.0 ℃ □ 40.0 ℃Ustawienia fabryczne □ 35.0 ℃ □ 37.0 ℃ □ 40.0 ℃Ustawienia fabryczne □ 35.0 ℃ □ 37.0 ℃ □ 40.0 ℃Ustawienia fabryczne □ 35.0 ℃ □ 37.0 ℃ □ 40.0 ℃

( Temperatura otoczenia 5,0 ℃ ~ 50,0 ℃( Temperatura otoczenia 5,0 ℃ ~ 50,0 ℃( Temperatura otoczenia 5,0 ℃ ~ 50,0 ℃( Temperatura otoczenia 5,0 ℃ ~ 50,0 ℃( Temperatura otoczenia 5,0 ℃ ~ 50,0 ℃( Temperatura otoczenia 5,0 ℃ ~ 50,0 ℃

nastawny )nastawny )

Efektywna powierzchnia promieniowania 70mm x 70mm 

rozdzielczość temperatury 

0,1 ℃0,1 ℃

dokładność temperatury 

± 0,2 ℃ ( pojedyńczy punkt) ± 0,2 ℃ ( pojedyńczy punkt) ± 0,2 ℃ ( pojedyńczy punkt) 

stabilność temperaturowa 

± (0,1 ~ 0.2) ℃ / 30 minut ± (0,1 ~ 0.2) ℃ / 30 minut ± (0,1 ~ 0.2) ℃ / 30 minut ± (0,1 ~ 0.2) ℃ / 30 minut ± (0,1 ~ 0.2) ℃ / 30 minut 

skuteczna emisyjność 0.97 

Czujnik temperatury Pt100 

Zasilacz 220VAC 50Hz 35W 

masa netto 1,8 kg 

wymiary W110 mm x H120 mm x D180 mm 

Otaczający 

temperatura / wilgotność 

0 ℃ ~ 40 ℃ / ≤80% RH 0 ℃ ~ 40 ℃ / ≤80% RH 0 ℃ ~ 40 ℃ / ≤80% RH 0 ℃ ~ 40 ℃ / ≤80% RH 0 ℃ ~ 40 ℃ / ≤80% RH 

powierzchnia 

promieniowania ciała czarnego 

instrument kontroli 

temperatury 

Wentylator 

Gniazdo zasilania 

Włącznik zasilania 

Zasilanie musi być 

uziemiona! Czerwone i zielone 

lampki sygnalizacyjne i antena 

WIFI jack przeznaczone są 

wyłącznie do modeli serii 

HBB2
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4. Kroki 

4.1. Połączyć

Podłącz jeden koniec kabla zasilającego skonfigurowany fabrycznie 

gniazdko na tylnej części ciała doskonale czarnego, a drugi koniec do 

trzy-dołkowe gniazdo zasilania 220VAC / 10A. 

4.2. ustawienie temperatury

za. Włącz przełącznik zasilania na tylnej części ciała doskonale czarnego i czerwonego

lampka kontrolna jest włączona. 

b. Patrz „3.Parameters” do zadanej temperatury Fabryka

pogrubiony. Operację można rozpocząć, gdy wartość PV jest stabilna i

zgodna z wartością SV. 

do. Czarnego temperatura pracy może być regulowana w zależności od

potrzeba dziedzinie. Naciśnij przycisk „SEL” (patrz rysunek 2), przy czym „SV”

wskaźnik, naciśnij " ∧” lub " ∨” przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć pracę wskaźnik, naciśnij " ∧” lub " ∨” przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć pracę wskaźnik, naciśnij " ∧” lub " ∨” przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć pracę wskaźnik, naciśnij " ∧” lub " ∨” przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć pracę wskaźnik, naciśnij " ∧” lub " ∨” przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć pracę 

temperaturę, a następnie nacisnąć przycisk „SEL”, w celu potwierdzenia. (Patrz tabela dla

Parametry centrali: przyrząd sterowania temperaturą 

instrukcje panel.) 

re. Na końcu pracy należy wyłączyć przełącznik zasilania na tylnej części

czarnego. 
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Rysunek 2 przedstawia schemat tablicy rozdzielczej sterowania temperaturą 

Regulacja temperatury instrukcje tablicy przyrządów 

Nazwa parametru Funkcjonować 

C1 

Wyjście sterujące 1 

lampka 

To światło jest włączone, gdy wyjście sterujące 

1 jest ON 

C2 

Wyjście sterujące 2 

Wskaźnik świetlny 

To światło jest włączone, gdy wyjście sterujące 

2 jest ON 

AL1 lampy alarmu 1 

Kiedy wyjście alarmowe 1 jest włączone, 

światło będzie ON 

AL2 lampy alarmu 2 

Gdy wyjście alarmu 2 jest włączony, 

światło będzie ON 

SV Wyświetlanie wartości zadanej 

Oznacza temperaturę 

docelową 

SEL 

Parametr klawisz 

wyboru 

Służy do wyboru i ustawić zadaną parametrem / 

używać do przełączania wyświetlania wartości 

SV / wartość PV 

∧ wzrost klucz Zwiększ wartość SV 

∨ spadek klucz Zmniejsz wartość SV 

4.3. Najczęstsze błędy

Numer 

seryjny 

zjawisko wina 

Przyczyna → rozwiązanie 
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1 

Brak wskazania na 

starcie 

Bezpiecznik jest uszkodzony → wymienić bezpiecznik 

2 wyświetlacz uuuu 

Zwarcie czujnika → powrót do fabryki w celu 

utrzymania temperatury niższej temperatury 

Przekroczenie → 

3 wyświetlacz LLLL 

Sensor break - powrót do fabryki w celu 

utrzymania 

4 wyświetlacz FRL7 

Wyjście sterujące jest niepewny → powrót 

do fabryki w celu konserwacji 

5 

Wentylator nie 

działa 

Wentylator jest uszkodzony → powrocie do fabryki 

do naprawy Fan hałas - dodawanie oleju 

smarowego 

6 

Po ustawieniu 

wartości SV, wartość 

PV nie reaguje. 

Oparzenia drut grzejny off → powrocie do 

fabryki w celu utrzymania wartości SV jest 

zbliżona do temperatury pokojowej → 

zmiana wartości SV 

Regulacja temperatury Awaria element - 

powrót do fabryki w celu utrzymania 

5. Kalibracja 

Aby zapewnić dokładność temperatury ciała czarnego 

Pomiar, zaleca się, aby wysłać czarne ciało Dahua 

do kalibracji regularnie. Cykl kalibracji jest zazwyczaj jeden rok.

6. Konserwacja 

za. Ciało doskonale czarne, są zarządzane i utrzymywane przez

wyznaczony personel, ewidencjonowanie konserwacji i użytkowania. 
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b. Gdy nie jest używany, umieścić urządzenie w opakowaniu, a

zapewnienie temperatury otoczenia i wilgotności składowania 

właściwy. 

do. Zaleca się używać neutralnego środka czyszczącego do czyszczenia czarnego

Powłoka i miękkiej szczotki do czyszczenia kurzu na powierzchni promieniowania z 

czarnego.

Wygląd i rozmiar produktu jest 

podlega rzeczywistej dostawy.


