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Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру 
„Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах 
указания. Этот документ необходимо сохранить и передать при передаче лазерного устройства.!

Данная термографическая камера позволяет производить бесконтактные измерения температуры 
поверхностей путем оценки излучения в инфракрасном диапазоне с помощью встроенного неохлаждаемого 
микроболометра. Благодаря функции визуализации датчик выдает графическое изображение 
температурных условий у исследуемого объекта. За счет окрашивания участков, соответствующих 
измеренным температурам, разным цветом удается получить термограмму с изображением в условном 
цвете, в результате чего достигается оптимальное представление температурных различий. К возможным 
областям применения относятся обнаружение тепловых мостов и дефектов изоляции, перегрева 
электрических или механических деталей, поиск теплотрасс в стенах и полу, обнаружение течи, выявление 
неисправных солнечных элементов в модулях фотоэлектрических элементов и многое другое.

Назначение / применение

1 Объектив инфракрасной 
камеры / Кольцо 
фокусировки

2 Выемка для портов слева
3 Цветной тонкопленочный 

дисплей на 2,8“
4 Кнопки прямого действия
5 Светодиодная подсветка
6 Выемка для портов справа
7 Линзозащитный щиток
8 Камера
9 Выход лазерного луча

10 Гнездо 1/4“ для 
подсоединения штатива

11 Trigger: Съемка

12 Отсек для аккумулятора

a Главное меню /  
Управление через меню  
(Подтверждение)

b Включить /  
выключить лазер /  
Кнопка навигации по меню

c Масштаб – /  
Кнопка навигации по меню

d Галерея медиа-объектов
e Управление через меню 

(Отмена) / Диапазон 
температур вручную / 
автоматически

f Масштаб + /  
Кнопка навигации по меню

g Светодиодная подсветка  
вкл. / выкл. /  
Кнопка навигации по меню

h ВКЛ. / ВЫКЛ.
i Видеовыход
j Гнездо для установки 

микрокарты SD
k Порт для микрофона / 

гарнитуры
l Слот для мини-USB /  

Вход для блока питания / 
зарядного устройства

m Светодиод зарядки
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Стандартный вид в режиме измерений
1 Индикация заряда батареи
2 Установлена микрокарта SD
3 Единица измерения температуры
4 Время
5 Максимальная температура
6 Цветовая таблица с диапазоном температур
7 Минимальная температура
8 Диапазон температур  

вручную / автоматически
9 Главное меню

10 Заданный коэффициент излучения
11 Термография изображения

Главное меню
12 Добавление точек замера
13 Настройка коэффициента излучения
14 Настройка изображения на экране
15 Смена палитры цветов
16 Настройка диапазона измерений
17 общие настройки и настройки

измерений

Выбрать Закрыть

Измерение

Диапазон

Палитра

Изображение

Коэффициент 
излучения

Настройки
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ВКЛ. / ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Зарядка литий-ионного 
аккумулятора

Для зарядки литий-
ионного аккумулятора 
подсоединить входящий 
в комплект поставки 
блок питания / зарядное 
устройство к зарядному 
гнезду „l“ и  
соединить  
его с соответствующим 
источником питания.
Во время зарядки прибор 
может работать.

Извлечение / установка 
литий-ионного 
аккумулятора

Для установки микрокарты SD 
сначала открыть резиновую 
заглушку, а затем вставить карту 
памяти в соответствии с рисунком. 
Запись данных без носителя 
невозможна. 

Открыть отсек для  
аккумулятора (12).

Вставить микрокарту SD

Обязательные условия  
для карты SD:
microSDHC, class 10, FAT32!

Главное меню
Через Главное меню можно задавать как общие настройки, так и настройки, относящиеся к измерениям. 
Управлять действиями в меню можно с помощью четырех функциональных кнопок (b, c, f, g).

Измерение

Диапазон

Палитра

Изображение

Коэффициент 
излучения

Настройки

Выбрать Закрыть 
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Настройки

Измерение

Диапазон

Палитра

Изображение

Коэффициент 
излучения

Настройки: Выбор языка меню EN / DE / NL / FI / IT / FR / SV

Настройки

Дата/время

Сброс парам.

Ед.темп.

Язык

Информация
Настройки

Выбрать Закрыть Выбрать Закрыть 

Настройки

Громкость

Автом. отклю-
чение питания

Нивелирование

Выбрать Закрыть 

Настройки

Дата/время

Информация

Сброс парам.

Ед.темп.

Язык

Язык Язык

Suomi Suomi

Nederlands NederlandsSvenska Svenska

Deutsch DeutschFrançais Français

English EnglishItaliano Italiano

Информация Информация Информация

Настройки Настройки Настройки

Дата/время Дата/время Дата/время

Сброс парам. Сброс парам. Сброс парам.

Ед.темп. Ед.темп. Ед.темп.

Язык Язык Язык

Настройки: Единица измерения температуры
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Настройки: Заводские настройки

Любые настройки 
отменяются.!

Настройки: Дата / время

Настройки: Информация

ОК ОтменаВыбрать Закрыть 

Вернуться к заводским настройкам?

Настройки

Дата/время

Информация

Сброс парам.

Ед.темп.

Язык

Настройки

Дата/время

Информация

Сброс парам.

Ед.темп.

Язык

Формат даты Формат 
времени

Год МинЧасДеньМес Мес День Час Мин

Формат даты Формат 
времени

Настройки

Дата/время

Информация

Сброс парам.

Ед.темп.

Язык

Карта SD

Версия

Дата

S/N

Информация

Модель
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Настройки: Нивелирование

Настройки: Автоматическое отключение

По истечении заданного периода бездействия прибор автоматически выключится. 

Настройки: Громкость

Настройки Настройки Настройки

Громкость Громкость Громкость

Автом. отклю-
чение питания

Автом. отклю-
чение питания

Автом. отклю-
чение питания

Нивелирование Нивелирование Нивелирование

Настройки

Громкость

Автом. отклю-
чение питания

Нивелирование

30 мин

Автом. отключение 
питания

ВЫКЛ

5 мин

10 мин

30 мин

Автом. отключение 
питания

ВЫКЛ

5 мин

10 мин

Выбрать Закрыть Выбрать Закрыть 

Настройки

Громкость

Автом. отклю-
чение питания

Нивелирование
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Измерение

Выбрать Закрыть Выбрать Закрыть 

Одновременно можно задавать до трех точек замеров (пятно (S): Температура в центре изображения, 
Макс. (H): самая высокая температура, Мин (C): самая низкая температура).

Перед каждым использованием необходимо проверить настройки для инфракрасных измерений и 
скорректировать их с учетом существующих условий, чтобы гарантировать правильность измерений. 
В частности, необходимо учитывать общие параметры, относящиеся к коэффициенту излучения и 
температуре отражения.

Выбрать Закрыть 

Выбрать Закрыть 

Коэффициент излучения

Выбрать Закрыть 

Настройки

Диапазон

Палитра

Изображение

Коэффициент 
излучения

Измерение

Настройки

Диапазон

Палитра

Изображение

Измерение ИзмерениеИзмерение

Отраж. 
темп.

Парам. объекта

Излуч.Коэффициент 
излучения
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Коэффициент излучения: Коэффициент излучения

Интенсивность инфракрасного излучения, испускаемого любым телом в зависимости от материала /  
поверхности, описывается коэффициентом излучения (0,01 … 1,0). Для правильного измерения 
обязательно необходимо настраивать коэффициент излучения. Наряду с заданными коэффициентами 
излучения из списка материалов возможна настройка индивидуальных коэффициентов излучения.

При длительном нажатии значение увеличивается или уменьшается с шагом в 10 ед.!
Таблица коэффициентов излучения (Ориентировочные значения с допусками)

Бетон Бетон

Парам. объекта

Излуч.

Коэффициент  
излучения

в отдельности

Вода

Нерж. сталь

Алюм. лист

Асфальт

Коэффициент  
излучения

в отдельности

Вода

Нерж. сталь

Алюм. лист

Асфальт

Отраж. 
темп.

Алюминий  
оксидированный
полированный

0,30 
0,05

Железо 
оксидированное
со ржавчиной

 
0,75 
0,60

Железо кованое 
матовое

 
0,90

Железо, литьё 
неоксидированное
расплав

 
0,20 
0,25

Инконель 
оксидированный
электрополировка

0,83 
0,15

Латунь 
полированный
оксидированный

0,30 
0,50

Медь 
оксидированная 
Оксид меди

0,72 
0,78

Оксид хрома 0,81

Платина 
черная

 
0,90

Свинец 
шероховатый

 
0,40

Сплав A3003 
оксидированный
шероховатый

0,20 
0,20

Сталь 
холоднокатаная
шлифованный лист
полированный лист
сплав (8% никель,  
18% хром)

 
0,80 
0,50
0,10
 
0,35

Сталь
гальванизированная
оксидированная
сильно оксидированная
свежекатаная
шероховатая, ровная 
поверхность
ржавая, красная
мет. лист, с никелевым 
покрытием
мет. лист, катаный 
Нерж. сталь

0,28 
0,80 
0,88 
0,24 
 
0,96 
0,69 
0,11 
 
0,56 
0,45

Цинк 
оксидированный

 
0,10

Металлы
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Асбест 0,93
Асфальт 0,95
Базальт 0,70
Бесшовный пол (стяжка) 0,93
Бетон, штукатурка, 
строительный раствор

 
0,93

Битумная бумага 0,92
Бумага 
все цвета

 
0,96

Вода 0,93
Гипс 0,88
Гипсокартонные листы 0,95
Глина 0,95
Гравий 0,95
Графит 0,75
Древесина 
необработанная
бук, строганый

 
0,88 
0,94

Земля 0,94
Известняк 0,98
Известь 0,35

Карборунд 0,90
Кварцевое стекло 0,93
Керамика 0,95
Кирпич красный 0,93
Кирпич силикатный 0,95
Кирпичная (каменная) 
кладка

 
0,93

Лак 
матовый черный
жаропрочный
белый

 
0,97 
0,92 
0,90

Ламинат 0,90
Лед 
гладкий
с сильной изморозью

 
0,97 
0,98

Материя 0,95
Мелкий щебень 0,95
Мрамор 
черный матовый
сероватый полированный

 
0,94 
0,93

Обои (бумага) светлые 0,89
Песок 0,95

Пластмасса 
прозрачная
ПЭ, П, ПВХ

 
0,95 
0,94

Радиатор 
черный анодированный

 
0,98

Резина 
твердая
мягкая серая

0,94 
0,89

Смола 0,82
Снег 0,80
Стекло 0,90
Стекловата 0,95
Трансформаторный лак 0,94
Уголь 
неоксидированный

 
0,85

Фарфор 
белый блестящий
с глазурью

 
0,73 
0,92

Фаянс, матовый 0,93
Хлопок 0,77
Цемент 0,95
Человеческая кожа 0,98

Неметаллы

Коэффициент излучения: Отраженная температура

Отраженная температура
При инфракрасном измерении определенного объекта на результаты могут влиять отраженное излучение 
других находящихся вблизи объектов или окружающий воздух, т.к. объект измерений невозможно 
изолировать полностью. С помощью отраженной температуры можно компенсировать посторонние 
излучения. Как правило, отраженная температура включает в себя такие излучения температуры 
окружающей среды. Но если вблизи измеряемой поверхности находятся достаточно крупные объекты 
с гораздо более значительным отклонением температуры (примерно >20°C), необходимо учитывать их 
влияние на измеряемую поверхность. При этом необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить коэффициент излучения на 1.0
2. Установить нерезкий фокус (в этой связи см. п. 14)
3. Направить камеру в направлении, противоположном объекту измерений
4. Определить среднюю температуру
5. Настроить среднюю температуру как отраженную температуру

Парам. объекта

Отраж. 
темп.

Излуч.

Парам. объекта

Отраж. 
темп.

Излуч.
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Выбрать Закрыть Выбрать Закрыть 

Измерение

Настройки

Диапазон

Палитра

Коэффициент 
излучения

Выбрать Закрыть 

Палитры цветов ИК изображения

Для наглядного представления зарегистрированных температур в инфракрасном диапазоне на выбор 
предлагается несколько стандартных палитр цветов. В зависимости от выбранной палитры результаты 
измерения температуры адаптируются в пределах текущей области изображения и отражаются в 
соответствующем цветовом пространстве. В качестве основы для соответствующего соотношения 
температуры / цветов служит гистограмма к конкретным мин./макс значениям температуры на общем 
изображении.

Режимы изображений

Предусмотрено 3 разных режима изображения.
A. Инфракрасное изображение (ИК) 
B. Цифровое изображение (видимое)
C. Полное цифровое изображение с ИК изображением (MIX)

Выбрать Закрыть 

Измерение

Настройки

Диапазон

Изображение

Коэффициент 
излучения

Пример режимы 
изображения MIX

Выбрать Закрыть

Изображение

Изображение

MIX

видимое

ИК

Палитра

Палитра

Серый инв.

Радуга

Серый

Железо
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Диапазон измерения

Предварительный выбор диапазона измерения:
-20°C … 150°C  
(оптимальный выбор для применения внутри и 
вне помещений)
0°C … 350°C  
(оптимальное решение для применения в 
промышленности)

автоматический диапазон температур 
Эта настройка позволяет задавать диапазон температур ИК-изображения и 
получаемое в результате распределение цветового спектра инфракрасного 
изображения. Цветовой спектр полученного при измерениях ИК-изображения 
определяется относительно диапазона температур и цветовой шкалы.

Распределение цветов на ИК-изображении адаптируется на гистограмме 
с помощью измеренных мин./макс. значений в автоматическом и 
динамическом режиме.

автом. ручной

Диапазон температур вручную 
При ручной настройке диапазон температур уже больше не настраивается 
вручную с помощью измеренных мин./макс. значений, а определяется 
значениями, введенными вручную. См. пункт 13

При любой смене диапазона температур с автоматического (AUTO) 
на ручной в качестве предварительных настроек принимаются 
соответствующие измеренные последними минимальное и 
максимальное значения. 

!

Диапазон температур вручную / автоматически

Диапазон температур вручную

ОК Отмена ОК Отмена

Диапазон Диапазон
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Фокус камеры / функция затвора

Масштаб

Наряду с базовыми настройками в измерительном 
приборе важными компонентами для получения 
соответствующего термографического результата 
являются фокусировка камеры и функция затвора 
(калибровка изображения). Необходимо как 
можно резче сфокусировать камеру на объекте 
измерений, чтобы все очертания и контуры были 
четко видны на дисплее.
Калибровка изображения осуществляется 
автоматически и может быть инициирована 
вручную кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.
ausgelöst werden.

Масштаб вида можно увеличить (32x). Длительное нажатие кнопки ускоряет изменение масштаба.
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Галерея медиа-объектов / Режим воспроизведения / Удалить снимки

В Галерее медиа-объектов можно вызывать и воспроизводить все фото- и видеоданные, полученные с 
помощью термокамеры ThermoCamera Compact.

Нажатием кнопки „Пуск“ (11) создаются фото- и видеофайлы, отражающие любую ситуацию при 
измерениях; эти данные можно документировать, чтобы использовать в будущем. Кроме того, с 
помощью встроенного в гарнитуру микрофона во время видеосъемки ведется запись аудиосигналов.

Открыть Опции ОК Закрыть

Запись изображения / звука

Сохранить Отмена Сохранить Отмена

Фотосъемка Видеосъемка

Запись данных без носителя невозможна. !

Выход

Удалить все

Удалить



ThermoCamera Compact Plus / Pro

18

3 sec

20

3 sec

19

63RU

Направленный луч лазера

Направленный луч лазера благодаря простому наведению позволяет легче проводить 
измерения в конкретном диапазоне. Для включения и выключения долго удерживать 
нажатой кнопку „b“.

Передача данных по USB

Сохраненные на карте памяти SD данные можно либо считать с помощью подходящего считывающего 
устройства, либо передать прямо на ПК через интерфейс USB. Информацию об установлении соединения 
между компьютером и адаптером для карты или считывающим устройством можно найти в инструкции к 
устройству для считывания данных с карт.

Светодиодная подсветка включается или выключается длительным нажатием кнопки „g“.

Светодиодная подсветка

Передача через порт USB

Камера ПК 
Термокамера ThermoCamera Compact выглядит как 
камера с USB.

Память
На компьютере карта памяти SD выглядит как 
внешний носитель данных.

Функция „Камера ПК“ доступна только на ПК с Windows 
и может использоваться на видеопроигрывателе, 
поддерживающем DirectShow.!

ОК Отмена

Соединение по USB

Камера ПК

Память
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Программное обеспечение (по заказу)

Программа с диска, входящего в комплект поставки, позволяет использовать записанные данные для 
дальнейшей обработки и составления документов. 
Вставить входящий в комплект поставки диск в дисковод и выполнять инструкции программы установки. 
После успешной инсталляции запустите приложение. Подсоединить входящий в комплект поставки 
кабель USB с одной стороны к минипорту USB на приборе, а с другой - к свободному порту USB на 
компьютере.  
Дополнительную информацию о работе с программным обеспечением можно найти в справке, где 
содержится подробное описание функций.

Установка драйвера не требуется. Программа работает на базе Windows XP / 7 / 8 и 10.!

Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный  
товарооборот на территории ЕС.
Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в  
центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской 
директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.
Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу:  
www.laserliner.com/info

Информация по техническому обслуживанию

– Работы выполнять в чистом месте, защищенном от пыли и воды
– Выключить камеру, извлечь батареи
– Защищать от статического заряда с помощью заземления
– Не прикасаться к линзе объектива
– Не прикасаться к деталям внутри термокамеры (датчики)
– Защищать внутренние компоненты и объектив от пыли и загрязнений
– В случае ненадлежащего использования право на претензии по гарантии утрачивается
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Технические характеристики

ThermoCamera Compact Plus ThermoCamera Compact Pro
Тип датчика неохлаждаемый микроболометр, 25 Гц, 8-14 мкм

Разрешение инфракрасного 
датчика 80 x 80 пикселов 120 x 160 пикселов

Инфракрасное оптическое 
устройство Германиевый инфракрасный объектив

Зона обзора 17° x 17° (FOV) 19° x 25° (FOV)

Пространственное разрешение 3,78 мрад (IFOV) 2,78 мрад (IFOV)

Фокус регулируемый 0,5 м - 10 м регулируемый 0,5 м - 20 м

Тепловая чувствительность NETD (температурный эквивалент шума), 0,1 °C @ +30°C

Диапазон измерения / Точность -20°C ... 150°C, 0°C ... 350°C / ± 2°C или ± 2% от измеренного значения

Тип экрана Цветной тонкопленочный дисплей на 2,8“

Режим Инфракрасное изображение, цифровое изображение, смешанное 
изображение

Функция изображения Цифровое изменение масштаба с кратностью 1-32x

Формат Формат JPEG, стандарт MPEG-4 (30 Гц), макс. 1280 x 960 пикселов

Функция памяти Устройство для чтения и записи информации  
на микрокарты SD до 16 ГБ

Светодиод Белый светодиод, подсветка объектива

Направленный луч лазера Класс лазера 2 < 1 мВт, 635 нм, EN 60825-1:2014/AC:2017

Интерфейс / порты Мини-USB / Микрокарта SD, видео (HDMI),  
аудио, гарнитура/микрофон

Рабочие условия -20°C … 50°C, влажность воздуха макс. 85% rH, без образования 
конденсата, рабочая высота не более 2000 м над уровнем моря

Условия хранения -40°C … 70°C, влажность воздуха макс. 85% rH

Электропитание /  
Время зарядки / Срок службы

Литий-ионный аккумулятор 3.7 В / 2.6 А·ч / 
ок. 4 час., интегр. Электронный блок зарядки, 5 В пост. тока

Размеры / Вес 95 x 230 x 80 мм / 0,5 кг (вкл. аккумулятор)

Общие указания по технике безопасности

–  Внимание: Запрещается направлять прямой или 
отраженный луч в глаза.

– Не допускать попадания лазера в руки детей!
– Запрещается направлять лазерный луч на людей.
–  Если лазерное излучение класса 2 попадает в 

глаза, необходимо закрыть глаза и немедленно 
убрать голову из зоны луча.

–  Не подвергать прибор механическим нагрузкам, 
чрезмерным температурам, влажности или 
слишком сильным вибрациям.

–  Прибор использовать только строго по 
назначению и в пределах условий, указанных 
в спецификации. Вносить в прибор любые 
изменения или модификации запрещено.

Лазерное излучение!
Избегайте попадания  

луча в глаза!  
Класс лазера 2 

< 1 мВт · 635 нм
EN 60825-1:2014/AC:2017

Изготовитель сохраняет за собой права на  
внесение технических изменений. 21W18
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Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що 
додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до 
лазерного пристрою, віддаючи в інші руки.!

Термографічна камера використовується для безконтактного вимірювання температури поверхонь за 
рахунок аналізу інтенсивності випромінювання інфрачервоного (ІЧ) спектру за допомогою вбудованого 
неохолоджуваного мікроболометра. Проекція випромінювання об‘єкта на матрицю датчиків дозволяє 
отримати оптичне відображення розподілу температурного поля об‘єкта, що досліджується. Різні 
температурні показники досліджуваного об‘єкта відображаються на термограмі умовними кольорами, 
що дозволяє отримати оптимальне зображення зміни температурного поля. Можливими областями 
застосування приладу є виявлення теплових містків та дефектів ізоляції, локалізація перегріву 
електричних та механічних вузлів, виявлення систем настінного і підлогового опалення, витоків тепла, 
локалізація пошкоджених сонячних елементів фотоелектричних модулів тощо.

Функція/застосування

1 Інфрачервоний об‘єктив /  
Фокусування

2 Роз‘єм лівий
3 Кольоровий 2,8-дюймовий 

TFT-дисплей
4 Командні кнопки
5 LED-підсвічування
6 Роз‘єм правий
7 Захисна кришка об‘єктива
8 Камера
9 Вихід лазерного променя

10 Приєднання штатива:  
різьба 1/4 дюйма

11 Trigger: Зйомка

12 Акумуляторний відсік

a Головне меню /  
Система меню 
(Підтвердження)

b Активувати /  
деактивувати лазер /  
Навігаційне меню

c Зум – /  
Навігаційне меню

d Галерея зображень
e Система меню  

(Припинення) /  
Температурний діапазон 
ручний / автоматичний 
режими

f Зум + /  
Навігаційне меню

g LED-підсвічування  
увімкнути / вимкнути /  
Навігаційне меню

h УВІМ/ВИМК
i Відеовихід
j Слот для карти Micro-SD
k Роз‘єм для мікрофона / 

навушників 
l Mini-USB-порт /  

Роз‘єм для мережевого 
адаптера / зарядного 
пристрою

m LED-індикація рівня  
заряду батареї
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Стандартний режим вимірювання
1 Індикація рівня заряду батареї
2 Карту Micro-SD встановлено
3 Одиниця вимірювання температури
4 Час
5 Максимальна температура
6 Таблиця кольорів із  

температурним діапазоном
7 Мінімальна температура
8 Температурний діапазон ручний / 

автоматичний режими
9 Головне меню

10 Встановлений коефіцієнт теплового 
випромінювання

11 Термографія зображення

Головне меню
12 Додати точки вимірювання
13 Задання коефіцієнту теплового 

випромінювання
14 Налаштувати відображення
15 Зміна кольорової палітри
16 Налаштувати діапазон вимірювання
17 Налаштування загальних та  

специфічних вимірювань

Обрати Закрити

Вимірювання

Діапазон

Палітра кольорів

Фото

Випромінювальна 
здатність

Налаштування
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УВІМ / ВИМК

УВІМ

ВИМК

Зарядити літій-іонну акумуляторну 
батарею 

Для заряджання акумулятора 
штекер адаптера / зарядного 
пристрою, що постачається 
разом з камерою, вставити 
в роз‘єм «l» і підключити 
до відповідного джерела 
живлення.
Під час  
заряджання камера може 
працювати в робочому режимі.

Видалити /
встановити літій-іонну 
акумуляторну батарею

Для встановлення карти Micro-SD 
зняти гумову заглушку і вставити 
карту пам‘яті, як зображено на 
рисунку. За відсутності носія пам‘яті 
запис даних є неможливим. 

Відкрити батарейний відсік (12).

Встановлення карти Micro-SD

Допустимий тип SD-карти:
microSDHC, class 10, FAT32!

Головне меню
Через головне меню можна задати налаштування для загальних і специфічних вимірювань.  
Управління меню здійснюється за допомогою командних кнопок (b, c, f, g).

Вимірювання

Діапазон

Палітра  
кольорів

Фото

Випромінюва- 
льна здатність

Налаштування

Обрати Закрити
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Налаштування

Вимірювання

Діапазон

Палітра  
кольорів

Фото

Випромінюва- 
льна здатність

Налаштування: Налаштування мови меню EN / DE / NL / FI / IT / FR / SV

Налаштування

Дата/час

Відновлення 
парам.

Од. вим. темп.

Мова

Інформація
Налаштування

Обрати Закрити Обрати Закрити

Налаштування

Гучність

Авто. вимкнення 
живлення

Орієнтація

Обрати Закрити

Налаштування

Дата/час

Інформація

Відновлення 
парам.

Од. вим. темп.

Мова

Мова Мова

Suomi Suomi

Nederlands NederlandsSvenska Svenska

Deutsch DeutschFrançais Français

English EnglishItaliano Italiano

Інформація Інформація Інформація

Налаштування Налаштування Налаштування

Дата/час Дата/час Дата/час

Відновлення 
парам.

Відновлення 
парам.

Відновлення 
парам.

Од. вим. темп. Од. вим. темп. Од. вим. темп.

Мова Мова Мова

Налаштування: Одиниця вимірювання температури
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Налаштування: Заводські налаштування

Всі налаштування  
буде втрачено.!

Налаштування: Дата / час

Налаштування: Інформація

Так СкасуватиОбрати Закрити

Відновити заводські налаштування?

Налаштування

Дата/час

Інформація

Відновлення 
парам.

Од. вим. темп.

Мова

Налаштування

Дата/час

Інформація

Відновлення 
парам.

Од. вим. темп.

Мова

Формат дати Формат часу

Рік Хв.Год.ДеньМіс. Міс. День Год. Хв.

Формат дати Формат часу

Налаштування

Дата/час

Інформація

Відновлення 
парам.

Од. вим. темп.

Мова

SD-карта

Версія

Дата

S/N

Інформація

Модель



ThermoCamera Compact Plus / Pro

1

0.5

1.5

>2

1

0.5

1.5

>2

6.6

6.7

6.8

71UK

Налаштування: Орієнтація

Налаштування: Автоматичне вимкнення

Якщо протягом заданого проміжку часу прилад знаходиться в неактивному стані, відбувається 
автоматичне вимикання. 

Налаштування: Гучність

Налаштування Налаштування Налаштування

Гучність Гучність Гучність

Авто. вимкнення 
живлення

Авто. вимкнення 
живлення

Авто. вимкнення 
живлення

Орієнтація Орієнтація Орієнтація

Налаштування

Гучність

Авто. вимкнення 
живлення

Орієнтація

30 хв.

Авто.вимкнення  
живлення

ВИМК

5 хв.

10 хв.

30 хв.

Авто.вимкнення  
живлення

ВИМК

5 хв.

10 хв.

Обрати ЗакритиОбрати Закрити

Налаштування

Гучність

Авто. вимкнення 
живлення

Орієнтація
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Вимірювання

Обрати Закрити Обрати Закрити

Можна одночасно визначати до трьох пунктів вимірювання (точка (S): температура в центрі зображення, 
Max (H): найвища температура, Min (C): найнижча температура).

З метою отримання коректних даних необхідно перед кожним застосуванням приладу перевірити 
налаштування вимірювання інфрачервоного випромінювання або змінити налаштування відповідно 
до поточної ситуації. Особливу увагу слід приділити загальним параметрам, які стосуються коефіцієнта 
теплового випромінювання та температури відбиття.

Обрати Закрити

Обрати Закрити

Випромінювальна здатність

Обрати Закрити

Налаштування

Діапазон

Палітра  
кольорів

Фото

Випромінюва- 
льна здатність

Вимірювання

Налаштування

Діапазон

Палітра  
кольорів

Фото

Вимірювання ВимірюванняВимірювання

Темп.  
відбиття

Парам. об‘єкта

Випром. 
здатність

Випромінюва- 
льна здатність
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Випромінювальна здатність: Коефіцієнт випромінювання

Рівень інфрачервоного випромінювання будь-якого об‘єкта залежить від властивостей матеріалу або 
поверхні і визначається коефіцієнтом теплового випромінювання. (0,01 … 1,0). Для отримання коректних 
даних обов‘язково слід налаштувати коефіцієнт теплового випромінювання. Крім заданих коефіцієнтів 
випромінювання зі списку матеріалів, існує можливість налаштування індивідуального коефіцієнта 
випромінювання.

При тривалому натисненні відбувається збільшення або зменшення значення з кроком 
 у 10 одиниць.!

Таблиця коефіцієнтів випромінювання (Стандартні значення з допусками)

Бетон Бетон

Парам. об‘єкта

Випром. 
здатність

Випромінювальна  
здатність

персоналізовані

Вода

Нержавіюча сталь
Алюмінієва 
пластина
Асфальт

Випромінювальна  
здатність

персоналізовані

Вода

Нержавіюча сталь
Алюмінієва 
пластина
Асфальт

Темп.  
відбиття

Інконель 
оксидований
електрополірування

0,83 
0,15

Алюміній  
оксидований
полірований

0,30 
0,05

Залізо 
оксидоване
з іржою

 
0,75 
0,60

Залізо коване 
матове

 
0,90

Залізо, литво 
неоксидоване
розтоп

 
0,20 
0,25

Мосяж 
полірований
оксидований

0,30 
0,50

Мідь 
оксидована 
Оксид міді

0,72 
0,78

Оксид хрому 0,81

Платина 
чорна

 
0,90

Свинець 
шаршавий

 
0,40

Сплав A3003 
оксидований
шерхкий

0,20 
0,20

Сталь 
холодновальцьована
шліфований лист
полірований лист
стоп (8% нікель, 
18% хром)

 
0,80 
0,50
0,10
 
0,35

Сталь
гальванізована
оксидована
сильно оксидована
свіжовальцьована
шаршава, рівна поверхня
іржава, червона
мет. лист, нікелевий покрив
мет. лист, вальцьований 
Нержавіюча сталь

0,28 
0,80 
0,88 
0,24 
0,96 
0,69 
0,11 
0,56 
0,45

Цинк 
оксидований

 
0,10

Метали
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Азбест 0,93
Асфальт 0,95
Бавовна 0,77
Базальт 0,70
Безшовна підлога 0,93
Бетон, тиньк, 
будівельний розчин

 
0,93

Бітумний папір 0,92
Вапно 0,35
Вапняк 0,98
Вода 0,93
Вугілля 
неоксидоване

 
0,85

Глина 0,95
Графіт 0,75
Гума 
тверда
м‘яка сіра

0,94 
0,89

Гіпс 0,88
Гіпсокартонні плити 0,95

Деревина 
необроблена
бук, струганий

 
0,88 
0,94

Дрібний гравій 0,95
Земля 0,94
Кам‘яний (цегляний) мур 0,93
Карборунд 0,90
Кварцеве скло 0,93
Кераміка 0,95
Лак 
матовий чорний
жароміцний
білий

 
0,97 
0,92 
0,90

Ламінат 0,90
Людська шкіра 0,98
Лід 
Гладкий
з сильною памороззю

 
0,97 
0,98

Мармур 
чорний матовий
сіруватий полірований

 
0,94 
0,93

Матеріал 0,95

Нарінок 0,95
Папір 
всі фарби

 
0,96

Пластмаса 
прозора
PE, P, PVC

 
0,95 
0,94

Порцеляна 
біла блискуча
з поливою

 
0,73 
0,92

Пісок 0,95
Радіатор 
чорний, елоксований

 
0,98

Скло 0,90
Скловолокно 0,95
Смола 0,82
Сніг 0,80
Трансформаторний лак 0,94
Фаянс матовий 0,93
Цегла силікатна 0,95
Цемент 0,95
Цегла червона 0,93
Шпалери (папір) світлі 0,89

Неметали

Випромінювальна здатність: Температура відбиття

Температура відбиття
Об‘єкт вимірювання не може знаходитися в цілковитій ізоляції, тому в процесі вимірювання інтенсивності 
інфрачервоного випромінювання конкретного об‘єкта на результат вимірювання можуть вплинути 
відбиття випромінювань об‘єктів, що знаходяться поблизу, або навколишнє повітря. Випромінювання 
сторонніх об‘єктів враховується під час аналізу введенням налаштувань компенсації відбитої температури. 
Зазвичай температура інфрачервоного відбитого випромінювання дорівнює температурі навколишнього 
середовища. Якщо температура більш великих об‘єктів, які знаходяться в безпосередній близькості від 
зони проведення вимірювань, істотно відрізняється (оізниця приблизно >20°C), вплив таких об‘єктів на 
результати вимірювання має бути враховано. У таких випадках слід діяти наступним чином:

1. Коефіцієнт випромінювання налаштувати на 1.0
2. Фокус налаштувати на дифузне відбиття (див. розділ 14)
3. Навести камеру в напрямку, протилежному напрямку на об‘єкт вимірювання.
4. Визначити середню температуру
5. Налаштувати середню температуру як відбиту температуру

Парам. об‘єкта

Темп.  
відбиття

Випром. 
здатність

Парам. об‘єкта

Темп.  
відбиття

Випром. 
здатність
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Обрати ЗакритиОбрати Закрити

Вимірювання

Налаштування

Діапазон

Палітра  
кольорів

Випромінюва- 
льна здатність

Обрати Закрити

Палітри кольорів для ІЧ-зображення

Для відображення температурних полів у вигляді інфрачервоного випромінювання можна обрати одну з 
багатьох стандартних палітр кольорів. Залежно від обраної палітри зафіксовані температурні показники 
буде відображено відповідними умовними кольорами в межах поточної області зображення. Еталоном 
відповідності температури і кольору є гістограма загального зображення з певними мінімальними і 
максимальними температурними показниками.

Режими зйомки

Пропонується 3 режими зйомки.
A. Інфрачервоне зображення (ІЧ) 
B. Цифрове зображення (видиме)
C. Цифрове зображення з ІЧ-зображенням (MIX)

Обрати Закрити

Вимірювання

Налаштування

Діапазон

Фото

Випромінюва- 
льна здатність

Приклад режиму  
зйомки MIX

Обрати Закрити

Фото

Фото

MIX

видиме

ІЧ

Палітра  
кольорів

Палітра кольорів

Сірий інверс.

Веселка

Сірий

Залізо
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Діапазон вимірювання

Попереднє налаштування діапазону вимірювання:
-20°C … 150°C  
(оптимально для внутрішнього і зовнішнього 
застосування)
0°C … 350°C  
(оптимально для промислового застосування)

Температурний діапазон автоматичний режим 
За допомогою цього налаштування регулюється температурний діапазон 
інфрачервоного зображення і, як наслідок, розміщення відповідних 
умовних кольорів на зображенні теплового поля. Спектр кольору 
зафіксованого інфрачервоного зображення визначається в залежності  
від діапазону робочих температур і палітри кольорів.

Розподіл умовних кольорів інфрачервоного зображення відбувається 
автоматично на основі отриманих мінімальних та максимальних значень 
та динамічно змінюється відповідно до гістограми.

авто. ручний

Температурний діапазон ручний режим 
Під час ручного налаштування температурній діапазон задається не 
автоматично виходячи з отриманих мінімальних та максимальних 
значень, а встановлюється за рахунок введення відповідних показників 
вручну. Більш детально див. розділ 13

При кожної зміні режиму налаштування температурного 
діапазону з автоматичного на ручний в подальшому автоматично 
буде використано максимальні і мінімальні значення, які були 
зафіксовані останніми. 

!

Температурний діапазон ручний / автоматичний режими

Температурний діапазон ручний режим

Так Скасувати Так Скасувати

Діапазон Діапазон
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Фокус камери /  
функція затвора об‘єктива

Зум

Для отримання коректного результату на додаток 
до основних налаштувань слід правильно 
налаштувати фокус камери і функцію затвора 
(калібрування зображення). Камеру слід 
з максимальною точністю сфокусувати на 
вимірюваному об‘єкті, щоб його контури та 
обриси було чітко видно на дисплеї.
Калібрування зображення відбувається 
автоматично та запускається вручну коротким 
натисканням на кнопку ВМИК/ВИМИК.

Масштаб зображення може бути збільшений (32x). Довгим натисканням прискорюється регулювання 
рівня масштабування.
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Галерея зображень / Режим відтворення / Видалення записів

В галерею зображень можна завантажити та відтворити всі файли зображень та відео, записані за 
допомогою ThermoCamera Compact.

При натисканні на тригерну кнопку (11) можна зробити запис зображень та відео у відповідності з 
поточною ситуацією для систематизації документів з метою подальшого використання. За допомогою 
вбудованого в навушниках мікрофона під час відеозйомки також здійснюється запис звукових сигналів.

Відкрити Опції Так Закрити

Запис зображення / запис відео

Зберегти Скасувати Зберегти Скасувати

Запис зображення Запис відео

 За відсутності носія пам‘яті запис даних є неможливим. !

Вихід

Видалити все

Видалити
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Лазерна мішень

Процес вимірювання в специфічних зонах полегшується за рахунок утримання об‘єкта 
на лінії візування через лазерну мішень. Для увімкнення і вимкнення натиснути й 
утримувати кнопку „b“.

Передача даних через USB

Збережені на SD-карті дані можуть зчитуватися зв допомогою відповідного карт-рідера чи передаватися 
на комп’ютер безпосередньо через USB-інтерфейс. Інформацію про з’єднання комп’ютера і адаптера для 
карти чи карт-рідера див. в інструкції до карт-рідера.

Довгим натисканням кнопки „g“ вмикається і вимикається LED-підсвічування.

LED-підсвічування

Передача даних через USB-порт 

PC-камера 
ThermoCamera Compact відображається  
як USB-камера.

Пам‘ять
SD-карта відображається на комп‘ютері як 
зовнішній носій даних.

Функція „PC-камера“ доступна тільки для комп‘ютерів і з 
операційною системою Windows і може відображатися за 
допомогою відеоплеєра сумісним із DirectShow.!

Так Скасувати

USB-підключення

PC-камера

Пам‘ять
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Програмне забезпечення (опціонально)

Програмне забезпечення на докладеному компакт-диску дозволяє переносити записані дані на ПК і 
використовувати їх для подальшої обробки та документування 
Вставте компакт-диск у дисковід і виконайте процедуру інсталяції. Після успішної інсталяції запустити 
застосунок. Вставити один кінець USB-кабелю, що додається у комплекті, в порт Mini-USB приладу, а 
інший кінець – у вільний USB-порт свого комп‘ютера.  
Як далі користуватися програмним забезпеченням, дізнайтеся за допомогою функції довідки, що  
містить детальний опис функцій.

Встановлювати драйвер не потрібно. Програмне забезпечення сумісне з Windows XP / 7 / 8 та 10.!

Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо вільного  
обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних приладів,  
що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й  
утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті:  
www.laserliner.com/info

Інструкції з технічного обслуговування

– Роботи слід проводити в чистому місці, захищеному від пилу і вологи.
– Вимкнути камеру, видалити батарею
– Використовувати заземлення для зняття електростатичного заряду
– Не торкатися до лінз об‘єктива
– Не торкатися до внутрішніх деталей термокамери (датчики)
– Захищати внутрішні деталі й об‘єктив від пилу і забруднень
– Нецільове використання скасовує дію гарантії
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Технічні дані

ThermoCamera Compact Plus ThermoCamera Compact Pro

Тип датчика неохолоджуваний мікроболометр, 25 Гц, 8-14 мкм

Роздільна здатність 
інфрачервоного датчика 80 x 80 пікселів 120 x 160 пікселів

Інфрачервона оптика Інфрачервоний об‘єктив з германієвими лінзами

Поле зору 17° x 17° (FOV) 19° x 25° (FOV)

Просторова роздільна здатність 3,78 мрад (IFOV) 2,78 мрад (IFOV)

Фокус Регульований 0,5 м - 10 м Регульований 0,5 м - 30 м

Теплова чутливість Найвища температурна чутливість (NETD), 0,1 °C @ +30°C

Діапазон вимірювання / Точність -20°C ... 150°C, 0°C ... 350°C /  
± 2°C або ± 2% від показника вимірювання

Тип екрану Кольоровий 2,8-дюймовий TFT-дисплей

Режими Інфрачервоне зображення, цифрове зображення, MIX-зображення

Функція відображення 1-32x цифровий зум

Формат JPEG-формат, MPEG-4 стандарт (30 Hz), max. 1.280 x 960 пікселів

Функція запам‘ятовування Слот для Micro-SD-карт ємністю до 16 Гб

Світлодіод Світлодіод, білий, підсвічування об‘єктива

Лазерна мішень Клас лазера 2 < 1 мВт, 635 нм, EN 60825-1:2014/AC:2017

Інтерфейс / роз‘єми Mini-USB / Micro-SD, відео (HDMI), аудіо, навушники/мікрофон

Режим роботи -20°C … 50°C, вологість повітря max. 85% rH, без конденсації, 
робоча висота макс. 2000 м над рівнем моря (нормальний нуль)

Умови зберігання -40°C … 70°C, вологість повітря max. 85% rH

Електроживлення /  
Час заряджання /  
Тривалість експлуатації

Літій-іонна акумуляторна батарея 3.7V/2.6Ah / 
близько 4 год., вбудов. контролер заряду, DC 5V

Габаритні розміри / Вага 95 x 230 x 80 мм / 0,5 кг (включно з батареями)

Загальні вказівки по безпеці

–  Увага: Не дивитися на прямий чи відбитий 
промінь.

– Лазер не повинен потрапляти в руки дітей!
– Не наводити лазерний промінь на людей.
–  Якщо лазерне випромінювання класу 2 

потрапить в око, щільно закрити очі та  
негайно відвести голову від променя.

–   Не наражайте прилад на механічне 
навантаження, екстремальну температуру, 
вологість або сильні вібрації.

–  Використовуйте прилад виключно за 
призначеннями в межах заявлених технічних 
характеристик. Переробки та зміни конструкції 
приладу не дозволяються.

Лазерне випромінювання!
Не спрямовувати погляд  

на промінь!
Лазер класу 2

< 1 мВт · 635 нм
EN 60825-1:2014/AC:2017

Право на технічні зміни збережене. 21W18
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18SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com


