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1 Inleiding  
 
De hoge temperatuur thermometers uit de PCE-IR 1000 serie zijn speciaal ontwikkeld voor metingen 
in metaal en staal (met name voor het gieten), hoewel ze ook in vele andere hoge temperatuur 
toepassingen gebruikt kunnen worden. Met de draagbare pyrometer kunt u meetwaarden opsporen 
in de productie, het onderhoud, onderzoek en de ontwikkeling. De draagbare pyrometer kan snel en 
nauwkeurig temperaturen tot +1800 °C detecteren. Dankzij zijn goede meetvlek verhouding van 120: 
1, respectievelijk 300: 1, kan hij de temperatuur van kleine voorwerpen lezen. Daarom is deze 
draagbare pyrometer een geschikt instrument voor verschillende toepassingen. De emissiviteit van 
de draagbare pyrometer kan worden aangepast, afhankelijk van de oppervlakken van het materiaal. 
Met behulp van het interne geheugen en de software van de draagbare pyrometer, kunt u de 
meetwaarden naar een PC of laptop overdragen voor verdere analyse. 
 

1.1 Leveromvang  
 
1 x draagbare pyrometer PCE-IR 1xxx (1 van de 3 modellen),  
1 x data-kabel,  
1 x software,  
1 x oplaadbare batterij,  
1 x oplader,  
1 x draagtas,  
1 x gebruiksaanwijzingen 
 

2 Veiligheid  
 
Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bij schade, 
veroorzaakt door niet-naleving van de instructies in deze handleiding, vervalt de aansprakelijkheid. 
 

2.1 Waarschuwingssymbolen  
 

 
 

  

Waarschuwing: Richt de laserstraal nooit op de ogen van mens of dier! 
Kijk nooit in de laserstraal. Let erop dat de laserstraal ook niet via een 
reflecterend oppervlak in de ogen van mens of dier gericht wordt.  
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2.2 Waarschuwingen  
 

• Dit instrument mag alleen op de in deze handleiding beschreven wijze gebruikt worden. Als 
het instrument op een andere wijze gebruikt wordt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. 

• Apparaat niet blootstellen aan extreme temperaturen, direct zonlicht, extreme 
luchtvochtigheid of vocht. 

• Alleen gekwalificeerde onderhoudstechnici van PCE mogen de behuizing van het apparaat 
openen. 

• Het apparaat dient nooit met het gebruikersoppervlak naar beneden geplaatst te worden 
(bijvoorbeeld met de toetsenzijde op een tafel). 

• Bedien het apparaat nooit met natte handen.  

• Er mogen geen technische aanpassingen aan het apparaat doorgevoerd worden.  

• Gebruik voor het reinigen van het apparaat een vochtige doek. Gebruik onder geen beding       
oplos- of schuurmiddelen.  

• Het apparaat mag alleen met toebehoren uit het aanbod van PCE Instruments uitgebreid 
worden, of met toebehoren van gelijkwaardige vervanging. 

• Het apparaat mag niet gebruikt worden in een explosieve atmosfeer. 

• Controleer het apparaat voor aanvang van de meting altijd op onvolledigheden of schade, bij 
zichtbare schade mag het apparaat niet in gebruik genomen worden. 

• Het apparaat mag niet gebruikt worden indien de omgevingsomstandigheden 
(temperatuur, vochtigheid, ...) zich niet binnen de aangegeven grenzen bevinden. 

• Indien de batterijen leeg zijn (dit wordt aangegeven door de batterij- indicator), is het niet 
meer toegestaan het instrument te gebruiken, omdat door valse lezingen levensgevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan. De meet-operatie kan weer worden voortgezet na de plaatsing 
van nieuwe batterijen.  

• Gelieve voor elk gebruik de meter controleren door het meten van een bekende grootte.  

• De in de specificatie aangegeven grenswaarden dienen onder geen beding overschreden te 
worden. 

• Gelieve de batterijen te verwijderen, indien het apparaat voor een langere periode niet 
gebruikt wordt, om schade door lekkage van de batterijen te voorkomen. 

• Niet naleving van de veiligheidsvoorschriften kan het apparaat beschadigen en 
letsel veroorzaken aan de bediener. 

 
Bij vragen kunt u contact opnemen met PCE Instruments. 
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3 Specificaties  

3.1 Optiek  
 

 
 

3.2 Algemene specificaties 
 

Meetbereik 

- PCE-IR 1300 0 ... +1300 ºC 

- PCE-IR 1600 +385 °C ... +1600 °C 

- PCE-IR 1800  +650 ... +1800 ºC 

Spectraal bereik 
 

- PCE-IR 1300 8 ... 14 µm 

- PCE-IR 1600 1,6 µm 

- PCE-IR 1800  1,0 µm 

Nauwkeurigheid 
 

- PCE-IR 1300 ± 1% ± 2 ºC (de hoogste waarde geldt) 

- PCE-IR 1600 ± (0,3% t meting ± 1 ºC) 

- PCE-IR 1800  ± (0,3% t meting ± 1 ºC) 

Reproduceerbaarheid 
 

- PCE-IR 1300 ± 0,5% ± 2 ºC (de hoogste waarde geldt) 

- PCE-IR 1600 ± (0,1% t meting ± 1 ºC) 

- PCE-IR 1800  ± (0,1% t meting ± 1 ºC) 

Verhouding afstand tot meetzone 
 

- PCE-IR 1300 120:1 

- PCE-IR 1600 300:1 

- PCE-IR 1800  300:1 

Reactietijd 
 

- PCE-IR 1300 300 ms 

- PCE-IR 1600 100 ms 

- PCE-IR 1800  100 ms 

Zoeker 
 

- PCE-IR 1300 Eenvoudige Laser klasse II (<1 mW)  
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- PCE-IR 1600 Dubbele laserstraal klasse II (<1 mW)  

- PCE-IR 1800  Dubbele laserstraal klasse II (<1 mW) 

Focus 
 

- PCE-IR 1300 100 mm @ 12 m 

- PCE-IR 1600 12 mm @ 3,6 mm 

- PCE-IR 1800  12 mm @ 3,6 mm 

Telescopische beeldzoeker  alle modellen 

Extra functies  Maximum, minimum, Scan, Hold 

Alarmfunctie  hoorbaar en zichtbaar hoog / laag 

Emissiegraad  Instelbaar van 0,100 - 1.000 

Geheugen  2000 meetwaarden 

Interface  USB 

Software  de software en de datakabel worden meegeleverd 

LCD-verlichting  alarmindicatie in drie kleuren 

Montage-element voor statief  Ja, voor alle standaard statieven 

Voeding  oplaadbare Ni-MH-batterij 

Levensduur van de batterij  
5 uur met laser en achtergrondverlichting,  
25 uur zonder laser of achtergrondverlichting 

Adapter  220 VAC, 50 / 60 Hz 

Stockagetemperatuur  -20 ... +60 ºC 

Omgevingstemperatuur  0 ... +50 ºC 

Luchtvochtigheid  10 ... 95% niet-condenserend 

Afmetingen  264 x 203,5 x 60 mm 

Gewicht  1000 g 
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4 Apparaatbeschrijving  

4.1 Toetsen  

 
 
Mode-toets: 
In de Hold-modus kan met de Mode-toets tussen de afzonderlijke parameters geschakeld worden en 
kunnen deze naar wens ingesteld worden (bijv. emissiegraad, min/max-functie, etc).  
 
UP-/Laser-toets: 
Met deze toets kan de laser in- en uitgeschakeld worden. In de Hold-modus kan de met de Mode-
toets geselecteerde parameter met behulp van de UP en Down-toets gewijzigd worden.  
 
Down-/Achtergrondverlichting-toets: 
Met deze toets kan de achtergrondverlichting in-/uitgeschakeld worden. In de Hold-modus kan de 
met de Mode-toets geselecteerde parameter met behulp van de UP en Down-toets gewijzigd 
worden.  
 

4.2 Display 
 

 
 

4.3 Behuizing  
 

 

A. Symbool voor de achtergrondverlichting  
B. Symbool voor de Min/Max-waarde 
C. Laser-symbool 
D. Symbool voor de alarmfunctie 
E. Temperatuureenheid 
F. Temperatuurweergave 
G. Symbool voor de Hold-functie 
H. Emissiegraad   

1. Trigger 
2. Batterijvak 
3. USB-Aansluiting 
4. Vizier 
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5 Gebruik 

5.1 Doorvoeren van een meting  
Inschakelen: Druk op de trigger, om het apparaat in te schakelen.  
Meting: Houd de thermometer in de richting van het meetobject. Druk op de trigger en houd deze 
ingedrukt. Op het display wordt de actuele meetwaarde weergegeven.  
 

5.2 Hold-functie  
Wanneer de trigger na een meting weer wordt losgelaten, schakelt het apparaat automatisch naar de 
Hold-modus. Op het display verschijnt HOLD.  
 

5.3 Uitschakelen 
Het apparaat schakelt uit, wanneer 7 sec. lang geen knop wordt ingedrukt.  
 

5.4 Laserstraal 
Om de laserstraal te activeren of te deactiveren, houdt u de trigger ingedrukt en drukt u gelijktijdig 
op de UP-/Laser-toets. Is de laser geactiveerd, dan verschijnt op het display tijdens de meting (dus, 
bij het drukken op de trigger) het lasersymbool.  
 

 
 

5.5 Achtergrondverlichting  
 
Om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen, houdt u de trigger ingdrukt e drukt u gelijktijdig 
op de Down-/Achtergrondverlichting-toets. Het symbool voor de achtergrondverlichting verschijnt 
wanneer deze geactiveerd is.  
 

 
 
  

Waarschuwing: Richt de laserstraal nooit op de ogen 
van mens of dier! Kijk nooit in de laserstraal. Let 
erop dat de laserstraal ook niet via een reflecterend 
oppervlak in de ogen van mens of dier gericht 
wordt.  
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5.6 Instellen van de parameters 
 
De volgende parameters en functies kunnen naar wens worden ingesteld: 
 

 Emissiegraad 

 Min/Max-functie  

 High/Low-alarm  

 Temperatuureenheid  

 Offset 
 
Om de parameters in te stellen, gaat u eerst naar de Hold-modus, door de trigger los te laten. Nu 
kunt u door meerdere malen op de Mode-toets te drukken de gewenste parameter of functie 
selecteren. Het symbool voor de zojuist gekozen parameter knippert. Met UP/Down kunt u de 
parameter wijzigen. Om de ingestelde warde op te slaan en naar de volgende parameter te gaan, 
drukt u op de Mode-toets. Wanneer 7 sec. geen toets wordt ingedrukt, wordt de laatst gemaakte 
instelling niet opgeslagen en schakelt het meetapparaat zich uit.  
 
De volgende symbolen knipperen, bij de desbetreffende parameters: 
 

 

5.7 Emissiegraad 
Selecteer in de Hold-modus met de Mode-toets de emissiegraad (“E=” knippert op het display). Met 
de Up-toets verhoogt u de emissiegraad, met de Down-toets verlaagt u de waarde.  
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5.8 Min/Max-functie  
Selecteer in de Hold-modus met de Mode-toets de Min/Max-functie. Met Up en Down kunt u nu 
schakelen tussen de min-waarde (op het display staat MIN) en de max-waarde (op het display staat 
MAX.).  
 

 
 

5.9 Alarmgrenzen instellen  
High-alarm  
Selecteer in de Hold-modus met de Mode-toets de High-alarm-functie (het display toont “H”). Met 
Up en Down kunt u het alarm nu activeren/deactiveren. Wanneer het symbool verschijnt, is het 
alarm geactiveerd. Wanneer het High-alarm ingeschakeld is, kan met een druk op de Mode-toets de 
grenswaarde voor dit alarm ingesteld worden met de Up- en Down-toets.  
 

 
 
Low-alarm  
Selecteer in de Hold-modus met de Mode-toets de Low-alarm-functie (het display toont “L”). Met Up 
en Down kunt u het alarm nu activeren/deactiveren. Wanneer het symbool verschijnt, is het 
alarm geactiveerd. Wanneer het Low-alarm ingeschakeld is, kan met een druk op de Mode-toets de 
grenswaarde voor dit alarm ingesteld worden met de Up- en Down-toets.  
 

 
 

5.10 Temperatuureenheid instellen 
Selecteer in de Hold-modus met de Mode-toets de functie voor het instellen van de 
temperatuureenheid (de eenheid begint te knipperen). ”). Met Up en Down kunt u nu de gewenste 
eenheid selecteren.  
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5.11 Offset instellen  
Selecteer in de Hold-modus met de Mode-toets de Offset-functie (  begint te knipperen op het 
display). Met Up en Down kan de Offset nu ingesteld worden.  
 

 
 

5.12 Datalogger  
De apparaten uit de PCE-IR 1000 Serie beschikken over een interne datalogger met een 
opslagcapaciteit van 2000 metingen.  
 

5.12.1 Data opslaan 

Verlaat de meetmodus, door de trigger los te laten. Druk nu op de Down-toets. Boven de 
temperatuurweergave verschijnt nu in het klein een getal, met daarnaast het  symbool. Tevens 
wordt MAX weergegeven. Het kleine getal staat voor het geheugennummer. Met Up en Down kunt u 
een gewenst geheugennummer kiezen. Wordt vervolgens de Mode-toets gedrukt, dan wordt de 
max.-waarde van de meting onder dit nummer opgeslagen.  
 

 

5.12.2 Data bekijken 

Houd de trigger ingedrukt en druk gelijktijdig op de Mode-toets, om de opgeslagen data te bekijken.  
 

 
Met de Up- en Down-toets kan het geheugennummer gekozen worden: 
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5.12.3 Datageheugen wissen 

Ga naar de dataopslag modus (zie hoofdstuk 5.12.1). Selecteer het geheugennummer “0” en druk op 
de Mode-toets. Het geheugen wordt nu gewist. Een akoestisch signaal bevestigt dat de wisvoortgang 
succesvol is uitgevoerd.  
 

 
 

6 Verwijdering en contact  
 
Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval; de eindgebruiker is wettelijk 

verplicht deze in te leveren. Gebruikte batterijen kunnen bij de daarvoor bestemde inzamelpunten 

worden ingeleverd. 

Bij vragen over ons assortiment of het instrument kunt u contact opnemen met: 
 
PCE Brookhuis B.V. 
  
Institutenweg 15 
7521 PH Enschede 
The Netherlands 
 
Telefoon: +31 53 737 01 92   
Fax: +31 53 430 36 46   
 
info@pcebenelux.nl 
  
 
 
 
 
 
Een compleet overzicht van onze apparatuur vindt u hier: 
http://www.pcebrookhuis.nl/ 
https://www.pce-instruments.com/dutch/ 
 
 
 
 
 
 
 
WEEE-Reg.-Nr.DE69278128 
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