
Infravörös Hőmérő
Érintésmentes felszíni hőmérsékletmérés

INGYENES
Kalibrációs

Tanúsítvánnyal

Cserélhető szondák 
több mérési feladatra  

Bővítse PosiTector készletét egy 
PosiTector IRT szondával



Simple
n  Surface temperature is constantly updated and displayed simultaneously
n  Button activated laser pointer for simple, accurate targeting 
n  NEW Larger 2.8” impact resistant color touchscreen with redesigned keypad 
    for quick menu navigation 
n  NEW On-gage help explains menu items at the touch of a button
n  RESET feature instantly restores factory settings

Durable
n  NEW Weatherproof, dustproof, and water-resistant—IP65-rated enclosure
n  NEW Ergonomic design with durable rubberized grip 
n  Non-contact sensor won’t get caught or worn
n  Shock-absorbing protective rubber holster for added impact resistance
n  Two year warranty on gage body AND probe

Accurate
n  Certificate of Calibration showing traceability to NIST included (Long Form)
n  Fast response precision sensor provides accurate, repeatable readings
n  5.7:1 distance to spot ratio—ideal for measuring large areas
n  Smart TrendTM indicators identify rising, falling, or stable readings

Versatile
n  PosiTector body accepts all PosiTector IRT, DPM, 6000, 200, RTR, SPG, 
   SST, SHD, BHI, and UTG probes easily converting from an infrared 
   thermometer to a coating thickness gage, dew point meter, surface profile 
   gage, soluble salt tester, hardness tester, or ultrasonic wall thickness gage
n  Selectable emissivity values—choose from 7 preset material options, set 
   a custom emissivity value, or adjust to a known temperature
n  NEW Auto rotating display with Flip Lock

Powerful
n  Scanning Statistics Mode—continually displays/updates average, 
   standard deviation, min/max surface temperature and number of 
   readings while measuring one reading per second
n  NEW Screen Capture—save 100 screen images for record keeping and review
n  Pause function allows readings to be manually recorded
n  HiLo alarm audibly and visibly alerts when readings exceed user-
   specified limits
n  NEW Instant-on feature quickly powers up the gage if recently powered down 
n  NEW Up to 30% longer battery life
n  USB port for fast, simple connection to a PC and to supply continuous 
    power. USB cable included.
n  PosiSoft USB Drive—stored readings and graphs can be accessed using 
    universal PC/Mac web browsers or file explorers. No software required.
n  Every stored measurement is date and time stamped
n  Includes PosiSoft suite of software for viewing and reporting data

Includes ALL features as shown on left plus...
n  NEW Storage of 1,000 readings per probe—stored readings can be
    viewed or downloaded

For a complete comparison of the Standard and Advanced 
features visit www.defelsko.com/irt

All Gages Feature...

Standard Models

Advanced Models

Ordering Guide
Standard gage body and probe IRT1

Advanced gage body and probe IRT3

Probe Only PRBIRT

Includes ALL features as shown on left plus...
n  NEW Storage of 250,000 readings from multiple probes in up to 1,000 
    batches
n  Trend Charts graph readings in real-time
n  NEW Touchscreen keyboard for quickly renaming batches, adding
   notes, and more
n  WiFi technology wirelessly synchronizes with PosiSoft.net and 
    downloads software updates
n  4.0 Technology for data transfer to a mobile device 
    running the PosiTector App or optional portable printer. BLE API
    available for integration into third-party software.
n  Store thickness, profile, environmental, salt contamination, 
   hardness, and wall thickness measurements in individual batches

Infrared Thermometer

Specifications Range Accuracy Resolution

Temperature
Range

–70˚ to 380˚ C ± 1.0˚ C + 1%* 0.1˚ C

–94˚ to 716˚ F ± 1.8˚ F + 1%* 0.1˚ F

LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM
Class 2 laser product
652 nm < 1mW CW

EN/IEC 60825-1-2014 (2007 USA)

Laser Pointer Class 2 < 1mW

Distance to Spot Ratio (D:S) 5.7:1

Emissivity Adjustable

Response Time <500 ms (95% response)

Spectral Response 2 - 14 µm

*At 23˚ C (73.4˚ F) ambient

ALL GAGES COME COMPLETE with IR temperature
probe, protective rubber holster, wrist strap, 3 AAA
batteries, instructions, nylon carrying case with
shoulder strap, protective lens shield, Long Form
Certificate of Calibration traceable to NIST, USB 
cable, two year warranty.

*Size: 127 x 66 x 25.4 mm (5" x 2.6" x 1")
*Weight: 137 g (4.9 oz.) without batteries

* Size and weight are for the PosiTector gage body only 
and do not include the probe. 

Two Powerful Modes

n Scanning Statistics Mode
records one reading per 
second

n HiLo Alarm compares 
results to user-specified 
limits and alerts the user 
when readings exceed 
these limits

to quickly analyze large areas
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        Készüléktulajdonságok  

Egyszerű

Tartós

Pontos

Sokoldalú

Erőteljes

A felszíni hőmérséklet folyamatos mérésre és kijelzésre kerül
Gombbal aktiválható laser pointer az egyszerű és pontos célzáshoz
2,8” ütésálló, színes érintőkijelző újratervezett billentyűzettel a menüben való
gyorsabb navigáció érdekében
Egy gombnyomással elérhető súgó a menüpontok megértéséhez
RESET opció a gyári beállítások visszaállításához

A PosiTector készülékek az összes szondával kompatibilisek: 6000, 200 , DPM, 
IRT, RTR, SPG, SST, SHD, BHI, UTG, GLS. Ennek köszönhetően egyszerűen 
változtathatjuk készülékünket pl. rétegvastagságmérőből hartmatpont mérővé, 
felszínprofilmérővé, keménységmérővé vagy ultrahangos falvastagságmérővé
Választható emissziós érték - válasszon 7 anyag opcióból, állítson be egyéni 
emissziós értéket vagy egy előre ismert hőmérsékletet
Automatikusan elforduló kijelző Flip Lock opcióval

Időjárás, por- és cseppálló - IP65 minősítésű burkolat
Ergonomikus kialakítás és strapabíró gumi markolat
Érintésmentes szenzor, mely nem kopik el
Ütéselnyelő gumi védőtok a kiterjesztett védelemért
Két év garancia a készülékre ÉS a szondára

Kalibrációs Tanúsítvány NIST nyomonkövethetőséggel
A gyors, precíziós szenzorok pontos és megismételhető méréseket produkálnak
5,7:1 távolság/pont arány - ideális nagyobb területek méréséhez
SmartTrend™ indikátorok jelzik a növekvő, csökkenő vagy stabil értékeket

Scanning Statistics Mód - folyamatosan frissíti az átlag és a standard szórás 
értékét, a min/max felszíni hőmérsékletet és a mérések számát, mindezt másod-
percenként egy mérés mellett
Képernyőfotó - mentsen 100 képernyőfotót a későbbi áttekintéshez
Pause funkció a mérések manuális rögzítéséhez
HiLo Alarm, mely látható és hallható riasztást ad, mikor a mérések meghaladják a 
felhasználó által meghatározott limiteket
Instant-on - rögtön a kikapcsolás után gyorsabban kapcsolja vissza a készüléket
Akár 30%-kal hosszabb akkumulátor élettartam egy töltéssel
USB port a PC-hez való gyors és egyszerű csatlakozáshoz, illetve az áramellátás-
hoz. Az USB kábel alaptartozék
PosiSoft USB Drive - a tárolt adatok és grafikonok univerzális PC/Mac fájlkezelő-
kön és böngészőkön keresztül is hozzáférhető, nincs szükség szoftverre
Minden mérési adat dátum- és időbélyeggel ellátott
A PosiSoft szoftvercsomaggal az adatok elemezhetők és jegyzőkönyv készíthető

Két erőteljes mód
nagy területek gyors méréshez

Scanning Statistics Mód
másodpercenként egy 
mérés rögzítése
HiLo Alarm a felhasználó 
által beállított limitekhez 
hasonlítja a méréseket, 
azok meghaladása esetén 
pedig riaszt

Standard modellek

Advanced modellek

Minden balra felsorolt tulajdonsággal rendelkeznek, plusz...

Minden balra felsorolt tulajdonsággal rendelkeznek, plusz...

Szondánként 1.000 mérés tárolása - a tárolt adatok megtekinthetők 
vagy letölthetők

250.000 adatkészlet tárolás több szondáról, akár 1.000 mérési 
sorozatban (batch)
Trend-diagramok a valós idejű grafikus kijelzéshez
Érintőkijelzős billentyűzet a batchek átnevezéséhez, megjegyzések 
írásához stb.

A WiFi vezeték nélkül szinkronizál a PosiSoft.nettel és letölti a szoft-
verfrissítéseket
Bluetooth 4.0 a PosiTector appot futtató mobileszközre vagy nyom-
tatóra való adatátvitelhez. Harmadik féltől származó szoftverbe való 
integrációhoz BLE API érhető el
A különböző PosiTector szondákból érkező mérési adatok külön 
batchekben tárolhatók
A Standard és Advanced készülékek tulajdonságainak teljes 
összevetéséhez keresse fel a www.defelsko.com/irt oldalt

Specifikációk

Laser Pointer

Távolság/mérési pont arány (D:S)

Emisszivitás

Válaszidő

Spektrális válasz

Tartomány

-70˚ - 380˚C

*23˚C (73,4˚F) környezeti hőmérsékleten

±1,0˚C + 1%* 0,1˚C

0,1˚F±1,8˚F + 1%*

Class 2 < 1mW

5,7:1

Állítható

<500 ms (95% válasz)

2 - 14 µm

-94˚ - 716˚F

Pontosság Felbontás

Hőmérsékleti
Tartomány

Rendelési segédlet

Standard készülék és szonda
Advanced készülék és szonda
Csak szonda

A KÉSZÜLÉKEK TARTOZÉKAI: IR hőmérsékleti szonda, 
gumi védőtok, csuklópánt, 3 AAA elem, kézikönyvek, 
puha hordtáska vállpánttal, kijelzővédő fólia, Kalibrá-
ciós Tanúsítvány NIST nyomonkövethetőséggel, USB 
kábel, két év garancia

*MÉRET: 127 x 66 x 25,4 mm (5” x 2,6” x 1”)
*SÚLY: 137 g (4,9 oz.) elemek nélkül
*A méret és súly adatok csak a PosiTector készülékre 
vonatkoznak, a szondára nem

LÉZERFÉNY, NE NÉZZEN BELE A SUGÁRBA
Class 2 lézer termék
652 nm < 1mW CW

EN/IEC 60825-1-2014 (2007 USA)
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