
HI99551-HI99556
Infrarood thermometers

HANDLEIDING



Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments heeft gekozen. Leest u, alvorens dit 
instrument in gebruik te nemen, deze handleiding goed door. Mochten er vragen of opmerkingen 
zijn, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier.

è Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder 
schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Hanna Instruments.

è Hanna Instruments behoudt zich het recht om het ontwerp, de constructie of het uiterlijk 
van zijn producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

VOOR GEBRUIK

Haal het instrument uit de verpakking en controleer zorgvuldig of er geen schade is ontstaan 
tijdens transport. Bij schade, gelieve contact op te nemen met uw leverancier.

Elk instrument wordt geleverd met:

• HI765PW temperatuursonde (HI99556)
• 9 V batterij
• kwaliteitscertificaat
• handleiding

è Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat u zeker weet dat het instrument goed functio-
neert. Alle defecte items moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking met de 
meegeleverde accessoires.

Zorg dat bij het gebruik van deze producten deze volledig geschikt zijn voor de omgeving waarin ze 
worden gebruikt. Elke aanpassing door de gebruiker aan de geleverde apparatuur kan de prestaties 
van de instrumenten verminderen. 
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ALGEMEEN

HI99551 en HI99556 thermometers maken gebruik van infraroodtechnologie om de oppervlakte-
temperatuur te meten. Wijs gewoon naar het product of de plek en houd de meettoets ingedrukt. 
De gemeten waarde wordt onmiddellijk weergegeven op het lcd-scherm.

Als u naast oppervlaktemeting ook de kerntemperatuur moet controleren, dan is HI99556 de 
ideale oplossing: bevestig de externe sonde aan de meter en u heeft een 2-in-1 infrarood-ther-
mistorthermometer.

SPECIFICATIES

HI99551-10 HI99556-10
Bereik IR -20,0 tot 199,9 °C

Sonde - -40 tot 150 °C
Resolutie IR 0,1 °C

Sonde - 0,1 °C
Nauwkeurigheid IR ±2 % van meting of ±2 °C

Kanalen Sonde -
±0,5 °C (-20 tot 120 °C),+-1 % 

meting (buiten) 
IR-sensorreactietijd 1 seconde
IR-sensor optische coëfficiënt 3:1 (verhouding van afstand tot diameter doel) 
Minimum afstand 30 mm
Sonde - HI765PW (bijgeleverd bij HI99556-10)
Batterijtype/levensduur 9 V (1 stuk)/ong. 150 u continu gebruik
Omgeving 0 tot 50 °C, RH max. 95 %
Afmetingen 143 x 80 x 38 mm
Gewicht 320g
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1. Infraroodsensor
2. Connector voor temperatuursonde (HI99556)
3. Lcd
4. Aan/uit-knop
5. IR/CONTACT om infrarood of externe sonde te kiezen (HI99556)
6. Polsband
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WERKING

Infraroodmetingt
Schakel het instrument in.

Controleer bij HI99556 of het instrument in de IR-modus (infrarood) staat. Indien nodig (er 
verschijnt een “P” op het scherm om de externe sondemodus aan te 
geven), druk op de IR/CONTACT-knop om over te schakelen naar de 
IR (infrarood) meetmodus..

Om de temperatuur van een object te meten, richt u de sensor in de 
richting van het object.

Meetafstand
De afstand tussen de sensor en het object is een belangrijke factor 
bij infraroodmeting.

De relatie tussen afstand/objectgebied is 3:1. Dit betekent dat de 
diameter van het gemeten gebied een derde is van de afstand tussen 
de sensor en het object. Als de sensor bijvoorbeeld 15 cm van het 
object verwijderd is, meet het instrument de temperatuur van een 
gebied met een diameter van 5 cm.

Uitstraalgevoeligheid
De instrumenten meten de temperatuur van objecten met een 
emissiviteit van 0,95, wat kenmerkend is voor de meeste stoffen, 
zoals organisch materiaal, water, plastic, weefsels etc.

Om stoffen te meten die een gepolijst oppervlak hebben en sterk 
reflecterend zijn, moet de emissiviteit worden gecompenseerd. 
Het is raadzaam om het object af te dekken met zwarte verf of zwarte plakband om de reflectie te 
compenseren.

è Om schade te voorkomen, de sensor niet te lang in de buurt van een warmtebron houden.

Sensorreiniging
Om de nauwkeurigheid van het instrument te behouden, is het belangrijk dat de sensorlens schoon 
wordt gehouden. Om de sensor te reinigen, veegt u de lens voorzichtig af met een vochtige en 
niet-schurende doek (HI731318).
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Externe sonde (enkel HI99556)
Sluit de HI765PW-temperatuursonde aan op de connector bovenop het 
instrument.

Meetmodus
Druk op de IR/CONTACT-knop om de meetmodus van de externe sonde 
te selecteren: “P” verschijnt op het scherm om aan te geven dat de 
modus actief is.

Dompel de sonde in de te meten stof (een onderdompelingsniveau van ongeveer 4 cm wordt 
aanbevolen) en wacht tot de meting stabiliseert.

Lage batterijspanning
Deze instrumenten controleren continu de batterijstatus. Als het batterijniveau te laag is om een   
betrouwbare meetwaarde te garanderen, schakelt de meter het lcd-scherm volledig uit. In dit 
geval, en als de meter niet kan worden ingeschakeld, wordt aanbevolen om de batterij onmiddel-
lijk te vervangen.

BATTERIJEN VERVANGEN
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Het vervangen van de batterij mag alleen plaatsvinden in een veilige omgeving en met gebruik van 
een 9V-alkalinebatterij.

Schuif gewoon het batterijklepje aan de achterkant van de meter eraf, maak de batterij los van de 
polen en bevestig een nieuwe 9V batterij, let daarbij op de juiste polariteit. Plaats het batterijklepje 
terug.

ACCESSOIRES 

HI710007 blauwe rubber beschermhoes
HI710008 oranje rubber beschermhoes
HI731318  poetsdoekjes voor sensor (4) 
HI765PW temperatuursonde voor HI99556-10

GARANTIE 

Dit instrument heeft een garantie van twee jaar op fabricagefouten en materialen wanneer deze is 
gebruikt voor het beoogde doel en onderhouden is volgens de instructies. 

Elektroden en probes hebben een garantie van zes maanden. De garantie is beperkt tot kosteloos 
herstellen of vervangen.

Schade als gevolg van ongelukken, verkeerd gebruik of gebrek aan voorgeschreven onderhoud 
wordt niet gedekt.

Als er onderhoud nodig is, neem contact op met uw leverancier. Als het instrument onder garantie 
valt, vermeld modelnummer, datum van aankoop, serienummer en aard van het probleem. Als de 
reparatie niet onder de garantie valt, wordt u in kennis gesteld van de gemaakte kosten. 
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