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Pirometry HIOKI serii FT3700
Mierząc temperaturę obracających się elementów, obiektów znajdujących się 
w miejscu trudno dostępnym lub których dotknięcie grozi porażeniem prądem 
elektrycznym warto korzystać z metody pomiaru zdalnego za pomocą pirometru. 
W ten sposób można łatwo mierzyć temperaturę sprzętu elektrycznego, silników, 
transformatorów wysokiego napięcia lub powietrza w systemach klimatyzacji. 
Wprowadzone do produkcji przez japońską fi rmę HIOKI pirometry FT3700-20 
i FT3701-20 są już w ofercie fi rmy LABIMED ELECTRONICS. Nowe pirometry 
zastępują produkowany dotąd pirometr 3419-20.

Pirometr y  F T370 0 -20 
i FT3701-20 różnią się między 
sobą tylko zakresem pomiaru 
temperatury i wartością rozdziel-
czości optycznej. Są montowane 
w identycznej, wygodnej w ob-
słudze obudowie pistoletowej. 
Pomiar wyzwala się naciskając 
spust umieszczony w rękojeści 
obudowy, a kończy zwalnia-
jąc go. W momencie naciśnię-
cia przycisku włączają się dwa 
czerwone wskaźniki laserowe, 
oznaczając dokładnie miejsce po-
miaru, a ekran ciekłokrystaliczny 
podświetla się. Wynik pomiaru 
pojawia się na ekranie prawie 
natychmiast, gdyż czas odpo-
wiedzi pirometru wynosi tylko 
1 s. Szczegółowe dane technicz-
ne pirometrów zamieszczono 
w załączonej tablicy.

Zakres temperatury 
i rozdzielczość
Pirometr FT3700-20 mierzy 
temperaturę w zakresie od -60 
do 550°C. Lepszy pod tym 
względem jest FT3701-20 (fot. 
1), który mierzy w szerszym 
zakresie, tj. od -60 do 760°C. 
Własnością godną uwagi jest 
dolna wartość mierzonej tem-
peratury (-60°C). Rozdzielczość 
wskazania temperatury jest 
w obu wymienionych pirome-
trach taka sama i równa 0,1°C. 
Dzięki temu można łatwo ob-
serwować tendencje zmian mie-
rzonej temperatury.

Oznaczanie miejsca 
pomiaru
Do pomiaru temperatury pi-
rometr wykorzystuje promie-
niowanie cieplne wytwarzane 
przez badany obiekt. Układ 
optyczny pirometru skupia 
to promieniowanie i przeka-
zuje do czujnika podczerwieni 
układu pomiarowego. Miejsce 
pomiaru ma w przybliżeniu 
kształt koła, które w typowym 
pirometrze wskazuje użytkow-
nikowi znacznik promieniowa-
nia laserowego. Jeden znacznik 
laserowy nie pozwala dokład-
nie zidentyfi kować miejsca po-
miaru, stąd wielu użytkowni-
ków pirometrów narzekało 
na związane z tym problemy 
pomiarowe. Biorąc to pod 
uwagę, fi rma HIOKI umieś-
ciła w pirometrach FT3700-
20 i FT3701-20 dwa znaczni-
ki laserowe, które precyzyjnie 
oznaczają brzegi miejsca po-
miaru, pozwalając użytkow-
nikowi łatwo zidentyfi kować 
krańce przedziału, w którym 
mierzy temperaturę.

Pirometr mierzy wartość śred-
nią temperatury w zaznaczonym 
obszarze miejsca pomiaru. Im 
ustawi się go bliżej, tym śred-
nica obszaru uśredniania będzie 
mniejsza. Wykrywanie miejsc 
o podwyższonej lub obniżonej 
temperaturze będzie wtedy ła-
twiejsze, lepsza też będzie do-
kładność pomiaru.

Rozdzielczość optyczna
Rozdzielczość optyczna to waż-
ny parametr każdego pirometru. 
Znając ją można łatwo okre-
ślić, jaką średnicę będzie miało 
miejsce pomiaru, gdy pirometr 
będzie znajdować się od bada-
nego obiektu w określonej od-

ległości. Znajomość wartości 
rozdzielczości optycznej po-
zwala użytkownikowi na okre-
ślenie, na ile może oddalić pi-
rometr od badanego obiektu, 
aby zachować dokładność po-
miaru jeszcze na akceptowa-
nym poziomie.

Fot. 1. Pirometr HIOKI FT3701-20
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Pirometr FT3700-20 ma
rozdzielczość optyczną 12:1. 
Producent zaleca używać go 
do pomiarów temperatur obiek-
tów bliskich lub tych, których 
temperatura jest stała na stosun-
kowo dużym obszarze. Z ko-
lei pirometr FT3701-20 (fot. 1), 
który charakteryzuje się roz-
dzielczością 30:1, jest poleca-
ny do pomiarów prowadzonych 
z dużej odległości lub obiek-
tów o niewielkich rozmiarach. 
Mierząc pirometrem FT3700-
20 „wycelowanym” na odległość 
1000 mm od obiektu pomiaro-
wego, średnica miejsca pomiaru 
wynosi 83 mm. Mierząc z kolei 
pirometrem FT3701-20 z od-
ległości 3000 mm, a więc trzy 
razy większej, miejsce pomia-
ru ma średnicę 100 mm, czy-
li niewiele większą. Oznacza 
to, że aby uzyskać miejsce po-
miaru o takiej samej średnicy 
jak przy pomiarze pirometrem 
FT3701-20, trzeba pirometr 
FT3700-20 przysunąć do te-

stowanego obiektu prawie trzy 
razy bliżej.

Emisyjność
Zdolność ciała do wypromienio-
wywania energii cieplnej charakte-
ryzuje współczynnik emisyjności. 
Wartość tego współczynnika jest 
różna w zależności od rodzaju ma-
teriału, z jakiego to ciało jest zbu-
dowane. Najlepsze własności pod 
tym względem ma ciało doskona-
le czarne, którego współczynnik 
emisyjności jest równy 1.

Regulacja 
współczynnika 
emisyjności
Dokładność pomiaru tempe-
ratury przez pirometr zależy 
od własności emisyjnych bada-
nego obiektu, które charaktery-
zuje wymieniony współczynnik 
emisyjności. Stąd też bardziej 
wymagający użytkownik piro-
metru powinien mieć możli-
wość dokładnego dostrojenia 
przed pomiarem układu pomia-

rowego pirometru do własno-
ści emisyjnych badanego obiek-
tu. W pirometrach FT3700-20 
i FT3701-20 emisyjność ustawia 
się w zakresie od 0,10 do 1,00 
ze skokiem 0,01. Tablica z war-
tościami współczynnika emisyj-
ności dla różnych materiałów jest 
zamieszczona w instrukcji obsłu-
gi pirometru.

Gdy badany obiekt ma małą 
wartość emisyjności, a taką emi-
syjność mają np. metale, to do-
kładność pomiaru przez piro-
metr może być niewystarczająca. 
Warto wtedy zwiększyć emisyj-
ność miejsca pomiaru badane-
go obiektu, naklejając na testo-
wany obiekt opcjonalną czarną 
taśmę imitującą w przybliżeniu 
ciało doskonale czarne. Miejsce 
obiektu z naklejoną taśmą bę-
dzie miało emisyjność taką, jaką 
ma taśma. Na taką wartość trze-
ba też będzie ustawić pirometr 
przed pomiarem.

HIOKI oferuje jako wyposa-
żenie opcjonalne czarną taśmę 

o współczynniku emisyjności 
0,95 i maksymalnej tempera-
turze pracy 180°C. Taśma jest 
dostarczana w rolkach o wymia-
rach 50 mm na 10 m.

Pomiar ciągły
Gdy ma się do wykonania 
szereg pomiarów temperatu-
ry w krótkich odstępach na-
stępujących jeden po drugim, 
to ciągłe naciskanie i zwalnia-
nie przycisku wyzwalania pi-
rometru może stać się bardzo 
uciążliwe. W takich sytuacjach 
przydaje się funkcja pomiaru 
ciągłego. Po jej włączeniu nie 
trzeba już bezustannie zwalniać 
i zaraz znowu naciskać przyci-
sku wyzwalania przed kolej-
nym pomiarem. W pirometrach 
FT3700-20 i FT3701-20 funk-
cję pomiaru ciągłego włącza się 
przyciskiem „LOCK” (blokada). 
W trybie tym pirometr mierzy 
temperaturę przez maksymal-
nie 60 minut, po czym auto-
matycznie wyłącza się.

FT3700-20 FT3701-20
Zakres pomiaru temperatury od -60,0 do 550,0°C od -60,0 do 760,0°C

Zakres gwarantowanej dokładności od -35 do 500°C od -35 do 500°C

Dokładność pomiaru temperatury

od -60,0 do -35,1°C – niewyspecyfikowana
od -35,0 do – 0,1°C – ±10% w.w. ±2°C

od 0,0 do 100,0°C – ±2°C
od 100,1 do 500,0°C – ±2% w.w.

od 500,1 do 550,0°C
– niewyspecyfikowana

od 500,1 do 760,0°C
– niewyspecyfikowana

Zakres temperatury i wilgotności względnej
przy gwarantowanej dokładności

23°C ±3°C
≤80% (bez kondensacji)

Współczynnik temperaturowy dokładność pomiaru x 0,1/°C
Czas odpowiedzi 1 s (czas, po którego upływie uzyskuje się 90% wskazania)

Średnica miejsca pomiaru (rozdzielczość optyczna) 83 mm przy 1000 mm (12:1) 100 mm przy 3000 mm (30:1)
Oznaczanie miejsca pomiaru Dwa markery laserowe, czerwone, moc maks. 1 mV, klasa 2

Długość fali sygnału pomiarowego od 8 do 14 µm
Kompensacja emisyjności termicznej od 0,10 do 1,00 ze skokiem 0,01

Zakres temperatury pracy od 0 do 50°C, przy wilgotności względnej ≤80% (bez kondensacji)

Funkcje pomocnicze
MAX, MIN, DIF (MAX-MIN), AVG, komparator z funkcją alarmu, podświetlenie 

wyświetlacza, automatyczne wyłączanie zasilania, wyłącznik znacznika lasero-
wego, pomiar ciągły

Normy EMC: EN 61326
Laser: IEC 60825-1, klasa 2

Zasilanie napięcie 3 V – stałe; dwie baterie LR03 (alkaliczne), czas pracy ok. 140 h przy 
wyłączonych znacznikach laserowych i podświetleniu

Wymiary ok. 48x172x119 mm (bez elementów wystających)
Masa ok. 256 g (włącznie z bateriami)

w.w. – wartość wskazywana

Tablica. Pirometry FT3700-20 i FT3701-20 – dane techniczne
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W ofercie również szeroka gama: multimetrów cęgowych na prąd stały i przemienny, rejestratorów, analizatorów jakości zasilania, mierników i analizatorów mocy, testerów wytrzymałości i rezystancji izolacji oraz innych przyrządów dla elektryków

Rejestratory 8860–50/8861–50
■ 16/32 kanały
■ rejestrator, oscyloskop i logger
■ 20 MSa/s
■  wymienne

moduły

w dla elektryków

Analizator jakości zasilania 3197
■ 3 kanały prądowe i 3 napięciowe
■  wykrywanie,

rejestracja
i analiza
anomalii sieci

02–796 Warszawa, ul. Migdałowa 10
tel./fax: 22 649–94–52,

648–96–84

Mierniki mocy 3169–20/-21
■ 4 kanały prądowe i 3 napięciowe
■ pomiar prądu od 5 do 5000 A (cęgami)
■  rejestracja mocy, zapotrzebowania

i harmonicznych

Rejestrator 8870–20
■ 2 kanały
■  kompaktowa obudowa (176x101x41 mm)

masa: 600 g
■  próbkowanie 1 MSa/s
■  USB 2.0,

oprogramowanie 
w komplecie

PRZYRZĄDY
POMIAROWE

Sa/s

Analizator jakości zasilania PW3198
■  Zgodność z normą 

IEC61000-4-3 Edycja 2 Klasa A
■  4 kanały prądowe i 3 napięciowe
■  Kat. IV-600 V

Analizator mocy 3390
■ 4 izolowane kanały U/I
■  zakres pomiaru:

do 1500 V/500 A
(cęgami)

Rejestrator MR8880-20
■  4 kanały analogowe, 

w pełni izolowane
■ kat. III, 600 V
■ pamięć: CF, USB
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Reklama

Komparator
Funkcja komparatora przydaje 
się, gdy trzeba tylko szybko okre-
ślić, czy temperatura badanego 
obiektu jest większa od górnej 
wartości granicznej lub mniej-
sza od temperatury granicznej 
dolnej. Użytkownik wprowadza 
te wartości do wewnętrznej pa-
mięci pirometru przed pomia-
rem, konfi gurując komparator. 
Każde przekroczenie w trak-

cie pomiaru wartości granicznej 
jest sygnalizowane dźwiękiem 
i wyświetleniem na wyświet-
laczu ostrzegawczego symbolu 
„HAL”, gdy temperatura zmie-
rzona jest od temperatury gra-
nicznej większa i „LAL”, gdy jest 
mniejsza. Gdy z kolei mierzona 
temperatura mieści się w oknie 
wyznaczonym przez te warto-
ści graniczne, to symbole „HAL” 
i „LAL” się nie świecą.

Wskazywanie 
wartości minimalnej 
i maksymalnej
Oba pirometry wskazują wartość 
minimalną „MIN”, maksymalną 
„MAX”, średnią „AVG” oraz róż-
nicę wartości maksymalnej i mi-
nimalnej „DIF”. Wartości „MIN” 
i „MAX” są obliczane przez po-
równanie kolejnych wyników po-
miarów, poczynając od momentu 
włączenia tej funkcji i są zapisywa-
ne w pamięci. Zastąpienie zapi-
sanej wartości „MIN” lub „MAX” 
przez nową następuje tylko wte-
dy, gdy bieżący wynik pomiaru 
jest mniejszy lub odpowiednio 
większy od wartości już zapi-
sanej. Wartości „MAX”, „MIN”, 
„DIF” i „AVG” są wskazywane 
w wierszu pomocniczym wy-
świetlacza.

Wyświetlacz
Oba pirometry wyposażono 
w identyczny, podświetlany ekran 
ciekłokrystaliczny (fot. 2). W wier-
szu nazywanym wyświetlaczem 
głównym jest wskazywany cyfro-
wy wynik pomiaru temperatury, 
a w drugim nazywanym wyświet-
laczem pomocniczym – symbol 
funkcji wybranej przez użytkow-
nika np. „MAX” oraz w tym przy-
padku wartość maksymalna za-
pisana w pamięci. Dwa górne 
wiersze wyświetlacza przezna-
czono do wyświetlania symbo-
li informujących użytkownika o: 
włączonych znacznikach lasero-
wych, aktywności podświetle-
nia wyświetlacza, przekroczeniu 
ustawionej w trybie komparatora 

wartości granicznej, włączonym 
trybie skanowania temperatury, 
bieżącym stanie baterii, włączo-
nych trybach blokady „LOCK” 
i zamrożenia bieżącego wskaza-
nia „HOLD” oraz wybranej przez 
użytkownika jednostce wskazy-
wania wyniku pomiaru tempera-
tury °C lub °F.

Zasilanie
Oba pirometry pracują przy za-
silaniu napięciem stałym rów-
nym 3 V z dwóch baterii alka-
licznych typu LR03. Baterie te 
wystarczają na ok. 140 godzin 
nieprzerwanej pracy przy wyłą-
czonych znacznikach laserowych 
i podświetleniu wyświetlacza. 
Bieżący stan baterii odczytuje 
się na trójpozycyjnym wskaźni-
ku wyświetlanym „na stałe” w le-
wym, górnym rogu ekranu. Czas 
pracy baterii wydłuża funkcja au-
tomatycznego wyłączania zasi-
lania po ok. 15 sekundach bra-
ku naciśnięcia któregokolwiek 
z przycisków pirometru.

Wymiary, masa 
i akcesoria
Pirometry FT3700-20 i FT
3701-20 mają wymiary 48x172x
119 mm i masę ok. 256 g (włącz-
nie z bateriami). Wraz z pirome-
trami producent dostarcza fute-
rał, baterie i instrukcję obsługi. 
Za dodatkową opłatą można 
zamówić rolkę czarnej taśmy 
„Black Body Tape”.  ■

mgr inż. Leszek Halicki
LABIMED ELECTRONICS

Fot. 2. Wyświetlacz pirometru serii FT-3700


