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1. Информация за безопасност 
Никога не използвайте уреда ако корпусът му е отворен. 

Периодично почиствайте панела с памучна кърпа и мек 

почистващ препарат. Не използвайте препарати с абразивно 

действие или разтворители. 

За да избегнете неверни показания на уреда подменете 

батерията при поява на символа „ „ на екрана. 

 

 
 

Не насочвайте лазера към очите. 

Не използвайте уреда в близост до експлозивен газ. 

Лазер клас 2 <1mW/630~670 nm. 

Лазерното излъчване се класифицира според IEC 60825-1: 

2014-05. 
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1.Дръжте устройството възможно най-стабилно, за да 

предотвратите изпускане. 

2. Не използвайте устройството при недопустими работни 

температури нито го поставяйте в среда при температура на 

съхранение извън опоменатите граници. 

3. Не насочвайте устройството към силни излъчватели на 

топлина, като например слънцето, лазери и точкови заварки. 

4. Не излагайте устройството в прашна или влажна среда. 

Предотвратете пръскането на вода върху устройството, 

когато го използвате в подобна среда. Покрийте обектива, 

когато не използвате устройство. 

5. Поставете устройството и всички негови аксесоари в 

специална опаковка кутия, когато не я използвате. 

6. Не затваряйте отворите на устройството. 

7. Не удряйте, хвърляйте или поставяйте под вибрации 

устройството или неговите аксесоари 

8. Моля, не разглобявайте устройството, за да  

предотвратите повреда и да не загубите гаранция. 

9. Не използвайте TF картата за други цели. 

10. Не използвайте устройството в среда, надвишаваща 

неговата работна температура, за да се предотвратят 

възможни повреди. 

11. Не прилагайте разтворители или подобни течности 

върху корпуса на устройството и неговите кабели, така може 

да нарушите цялостта на корпуса, което да доведе до 

повреда. 
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12. Устройството се захранва от литиево-йонна батерия, 

така че стриктно спазвайте следните предпазни мерки, за да 

го използвате: 

Никога не се опитвайте да отваряте или демонтирате 

батерията. 

Не поставяйте батерията в среда с висока температура 

или в близост до обект с висока температура. 

Не разрушавайте батерията. 

Не поставяйте батерията във влажна среда или в 

вода. 

Ако течността, изтекла от батерията, попадне в очите, 

незабавно изплакнете очите с чиста вода и вземете 

съответните медицински мерки. 

Моля, заредете батерията, както е представено в 

ръководството и следвайте стъпките за зареждане и 

предпазните мерки. 

Неправилно зареждане може да нагрее или да повреди 

батерията или дори да причини наранявания.  
 
13. Избършете устройството, както е описано по-долу: 

За неоптични повърхности използвайте чиста и мека 

кърпа, за да избършете неоптични повърхности на 

термокамерата, когато е необходимо. 

За оптични повърхности, моля, избягвайте оцветяването 

на оптичната повърхност на обектива, когато използвате 
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термокамерата, особено избягвайте докосване на лещата с 

ръце, тъй като замърсяванията и влагата по ръцете може да 

остави следи върху обектива и да корозира оптичното 

покритие върху повърхността на лещата. Когато тя е 

замърсена, избършете  със специална хартия за почистваме 

на лещи. 

 

2. Предпазни мерки при използването на 

батерията 
1. Ако устройството работи дълго време, особено при 

високи температури, повърхността му ще се затопли, което е 

нормално. Когато околната температура е висока под 

влианието на слънцето, моля спрете процеса по зареждане и 

пренестете уреда на сянка. Моля, избягвайте докосване на 

горещи повърхности за дълго време. 

2. При зареждане на устройството се препоръчва 

използването на оригинални кабели, предоставени от 

компанията. 

3. Времето за зареждане на батерията варира в 

зависимост от околната температура и използването му. 

4. Когато нивото на батерията е ниско, системата ще 

сигнализира на дисплея с индикация за ниско ниво на 

батерията. 

5. Когато нивото на батерията е твърде ниско, системата 

ще бъде изключена автоматично. 
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6. Ако устройството не даде отговор, при натискане на 

бутонът за включване, батерията е изтощена и устройството 

може да бъде стартирано само след зареждане с оригинално 

зарядно устройство за повече от 10 минути. 

 

3. Описание 

3.1 Спецификации 

Стойностите за допустима грешка са валидни до една 

година след калибрация при околна температура от 18° до 

28°C и влажност на въздуха до 75%. 

 

Величина Обхват Точност 

Температура 
-10 ~ 150 °C  ±2% 

100 ~ 400 °C, ±2% 

Зрителен ъгъл 50° x 38° 

Пространствена 

резолюция 7.6 mrad 

Брой кадри (честота) 25 / 9 Hz 

IR резолюция 120x90@17µm 

Термична 

чувствителност / 

NETD 60 mk 
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Функции Пояснение TherCam120 

Запазване на данни Изодражение да 

MAX 

Максимална измерена 

стойност да 

MIN 

Минимална измерена 

стойност да 

Проследяване на 

топла и студена 

точка 

Показва точката с най-

висока и най-ниска 

температура в 

измерваната зона да 

Превключване между 

целзий и фаренхайт 

 

 да 

Цветови палитри 6бр. да 

Продължително 

измерване  да 

Лазерна точна 

Лазерна точка за 

насочване да 

Аларма  

Настройване на аларма 

при достигане на 

зададени температурни 

стойности да 
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3.2 Изглед на уреда 

Изображението е примерно и продуктът може да се 

различава. 
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3.3 Дисплей 
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3.4 Характеристики 

Компактната термокамера TherCam120 е прецизен, 

специализиран уред за анализ на температурните стойности в 

дадена среда или отделна зона на изследване. Тя е 

изключително полезно средство за откриване на потенциално 

опасни условия за възникването на повреда в електрически 

табла, констатиране на отделни зони с ниска температура в 

помещенния, което е предпоставка за възникването на влага 

(конденз) и образуването на мухъл или плесен, както и 

вероятното наличие на скрит теч във вътрешността на стени, 

подови настилки или други конструктивни елементи. 

 

  

 

Вградената Литиево-йонна батерия с време за зареждане 

от 2.5 часа чрез USB слот и време за работа до 8 часа е 

незаменима необходимост за всеки професионален инструмент. 

Слот за карта памет TF Standart (до16Gb) дава възможност за 

запис на заснетите изследвания, което от своя страна е 

много голямо предимство за провеждането на допълнителен 

анализ и проследяване на състоянието при продължително 

изследване на обекти. По този начин лесно може да се направи 

констатация при промяна на условията и последствията от 

дадено действие. 
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Дисплей 2.4”(320x240) 

Захранване Вградена Li-Ion батерия 

Работна температура -10° ~ 50° C 

Температура за съхранение -10° ~ 50° C 

Индикатор за нивото на 

батерията 
На дисплея се показва  

Тегло Приблизително 335 гр. 

  



 

14 
 

4. Инструкция за употреба 
Измерването продължава докато спусъка е натиснат. 

4.1 Промяна на околната температура 

При рязка промяна на околната температура изчакайте 

уреда да се темперира за около 30 минути преди да го 

използвате. 
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4.2. Измерване и запаметяване на изображение 

При натискането и последващо пускане на спусъка, в 

долната част на екрана ще се появи 

 след, което ако желаете да 

запаметите изображението натиснете бутона , ако не 

желаете да запазите изображението натиснете бутона  

или изчакайте информационната лента на дисплея да се скрие. 

4.3. Възпроизвеждане и изтриване на изображения 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

„Gallery“, след това „Review“ за да се покажат записаните 

изображения. Можете да избирате различните изображения 

чрез бутоните . Ако желаете да изтриете дадено 

изображение натиснете , маркирайте  чрез бутоните 

, така че да се отцвети в зелено и натиснете отново 

бутона  за 3 секунди. 

2. Натиснете бутона  за да излезете от Менюто. 
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4.4. Определяне на обхват 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“TempRange”.  

2. Натиснете бутона  за да изберете желаният от вас 

обхват за измерване.  

3. Натиснете бутона  за да излезнете от Менюто. 

4.5. Емисивност 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“Emissivity”.  

2. Натиснете бутона  за да влезете и изберете 

желаните от вас стойности чрез бутоните  и 

потвърдете с бутона .  

3. Натиснете бутона  за да се върнете стъпка назад и 

изход от Менюто. 

Емисивност на различните материали: 

Материал Емисивност 

Дърво 0.85 

Вода 0.96 

Тухла 0.75 
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Материал Емисивност 

Неръждаема стомана 0.14 

Уплътнителни лепенки 0.96 

Алуминиева повърхност 0.09 

Медна повърхност 0.06 

Тъмен алуминии 0.95 

Човешка кожа 0.98 

Асфалт 0.96 

PVC 0.93 

Черна хартия 0.86 

Поликарбонат 0.8 

Бетон 0.97 

Меден оксид 0.78 

Отлят метал 0.81 

Ръжда 0.8 

Гипс 0.75 

Боя 0.9 

Каучук 0.95 

Почва 0.93 
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4.6. Палитри 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“Pallete”.  

2. Натиснете бутона  толкова пъти, колото е нужно за 

да изберете желаната от вас цветова палитра за 

визуализиране.  

3. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.7. Централна точка 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“CenterPoint”.  

2. Натиснете бутона  толкова пъти, колото е нужно за 

да потвърдите или откажете визуализирането на централна 

точка на екрана.  

3. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.8. Превключване между мерни единици 

1. За да превключите между мерни единици целзий и 

фаренхайт натиснете бутона  за да влезете в менюто на 

уреда, след което с навигационните бутони  

маркирайте “TempUnit”.  
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2. Натиснете бутона  толкова пъти, колото е нужно за 

да изберете мерната единица °C или °F.  

3. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.9. Проследяване на топла и студена точка 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“ROIMeasure”.  

2. Натиснете бутона  толкова пъти, колото е нужно за 

да изберете големината на зоната в която да са активни 

точките на следене – малка зона / средна зона / цял екран / 

изключено.  

3. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.10. Настройка на аларми 

1. За да настроите горна или долна граница на алармата 

натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, след 

което с навигационните бутони  маркирайте “Alarm”.  

2. Натиснете бутона  за да влезете в подменюто, чрез 

повторно натискане ще включите / изключие тази функция. 

3. При включена функция “Alarm” изберете желаните от вас 

стойности за горна и долна граница чрез бутоните  и 

потвърдете с бутона .  
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3. Натиснете бутона  за да се върнете стъпка назад и 

изход от Менюто. 

Когато е настроена аларма уреда няма да издава звуков 

сигнал, но ще визуализира на екрана символите “ ” за ниска 

или “ ” за висока граница, която сте задали в зависимост 

от стойностите на температурата премината при 

измерването. 

4.11. Компенсация при рефлектиращи обекти 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“ReflMeasure”.  

2. Натиснете бутон  и чрез навигационните бутони 

 изберете желаната от вас стойност, натиснете още 

веднъж  за да потвърдите.  

3. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.12. Настройка на дистанция 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“Distance”.  

2. Натиснете бутон  и чрез навигационните бутони 

 изберете желаната от вас стойност, натиснете още 

веднъж  за да потвърдите.  
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3. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.13. Автоматично изключване 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“AutoShut”.  

2. Натиснете бутона  толкова пъти, колото е нужно за 

да изберете времето след което уреда да се изключи 

автоматично – 1 min / 5min / 10 min / 15 min / изключено.  

3. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.14. Яркост на ектрана 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

“ScreanBright”.  

2. Натиснете бутона  толкова пъти, колото е нужно за 

да изберете нивото на яркост – Low / Medium / High.  

3. Натиснете бутона  за изход от Менюто 

4.15. Насочващ лазер 

1. За да включите / изключите насочващата лазерна точка 

натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, след 

което с навигационните бутони  маркирайте “Laser”.  
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2. Натиснете бутона  толкова пъти, колото е нужно за 

да включите или изключите тази функция.  

3. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.16. Настройка на Дата и час 

1. За да настроите датата и времето натиснете бутона 

 за да влезете в менюто на уреда, след което с 

навигационните бутони  маркирайте “DateTime”.  

2. Натиснете бутона  за да влезете в подменюто 

изберете желаните от вас стойности и формат (24H / 12H) 

чрез бутоните  и бутона .  

3. Натиснете бутона  за да се върнете стъпка назад и 

изход от Менюто. 

4.17. Избор на език 

1. За да изберете желаният от вас език натиснете бутона 

 за да влезете в менюто на уреда, след което с 

навигационните бутони  маркирайте “Language”.  

2. Натиснете бутона  за да влезете в подменюто 

изберете желаният от вас език чрез бутоните  и 

потвърдете с бутона .  

3. Натиснете бутона  за да се върнете стъпка назад и 

изход от Менюто. 
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4.18. Възстановяване на заводски настройки 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

„Rest“, след това потвърдете с бутона , маркирайте  

чрез бутоните , така че да се отцвети в зелено и 

натиснете отново бутона  за 3 секунди. 

2. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.19. Форматиране на карта памет 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

„Format SD“, след това потвърдете с бутона , маркирайте 

 чрез бутоните , така че да се отцвети в зелено и 

натиснете отново бутона  за 3 секунди. 

2. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 

4.20. Информация за камерата 

1. Натиснете бутона  за да влезете в менюто на уреда, 

след което с навигационните бутони  маркирайте 

„Camera info“, след това потвърдете с бутона . 

2. Натиснете бутона  за изход от Менюто. 
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5. Експортиране на файлове 
1. Отворете капака на USB порта в горната част на 

уреда. 

2. Свържете USB кабела с настолен компютър или лаптоп. 

3. След като устройсвото бъде разпознато отворете 

целевата папка и копирайте желаните файлове. 

6. Често задавани въпроси 

Случай Причина Действие 

Невъзможност за 

зареждане 

Изхабена батерия Изчакайте докато 

зареждането 

започне 

Неправилно 

включване на кабела 
Включете кабела 

отново 

IR изображението 

е неясно 

Замърсени лещи на 

камерата 

Почистете с 

подходящите 

средства 

Ниска яркост на 

изображението 

Недостатъчна 

осветеност 

Осигурете 

осветление 

Пред уреда има 

наличие на пара 

Почистете лещите 

с подходящите 

средства 

Измерената 

температура не е 

точна 

Неправилно задаване 

на параметри 

Коригирайте 

параметрите или 

възстановете 
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заводските 

настройки 

Дълго време уреда не 

е бил калибриран 

За да се 

гарантират 

точните 

резултати е 

препоръчително 

уреда да се 

калибрира веднъж 

годишно. 

 

7. Комплектът включва 
 

Безконтактна термокамера  1 бр. 

Ръководство на потребителя  1 бр. 

Li-Ion батерия (вградена)   1 бр. 

Захранващ адаптер за зареждане 1 бр. 

USB кабел    1 бр. 

SD карта памет (16Gb)   1 бр. 

Кутия за съхранение   1 бр. 

 


