
Inštrukcie na používanie pyrometra T-SENZOR2020 na 

monitorovanie telesnej teploty osôb 

Pyrometer T-SENZOR2020 je špeciálne navrhnutý na bezkontaktné automatické meranie telesnej 

teploty na hlave osobám, ktoré vstupujú do kontrolovaných objektov v súvislosti s epidémiou 

koronavírusu. 

Infračervený snímač (pyrometer) meria povrchovú teplotu rôznych materiálov s veľmi rýchlou 

odozvou. Merací rozsah pyrometra je 0 až 100 °C. Presnosť merania je ±1 % z meranej hodnoty.  Pri 

meraní telesnej teploty je najvyššia chyba merania 0,4 °C. Avšak celková presnosť merania teploty 

na povrchu kože silne závisí od viacerých faktorov, denná doba, vonkajšia teplota, tzv. emisivity 

povrchu. 

Pyrometer T-SENZOR2020 sme preto kombináciou emisivity a ofsetu nastavili a nakalibrovali pre 

špecifické použitie – meranie telesnej teploty. 

MERANIE TEPLOTY HLAVY PYROMETROM T-SENZOR2020 JE BEZPEČNÉ. NEPOUŽÍVA SA ŽIADNY 

LASER.  

Displej zobrazuje nameranú teplotu a zabudovaná alarmová funkcia je indikovaná zvukovou 

a svetelnou signalizáciou na displejovej skrinke.  

Alarm je nastavený na teplotu 37 °C, po prekročení tejto teploty sa aktivuje alarm. Hodnota na 

displeji začne blikať a zapne sa prerušovaný zvukový a svetelný signál na kontrolke umiestnenej na 

vrchu skrinky. 

Pyrometer T-SENZOR2020 je určený na nepretržitú prevádzku, to znamená, že môže byť zapnutý 

neobmedzenú dobu. 

Pri prerušení prevádzky a po opätovnom zapnutí je potrebné počkať 5-10 minút, aby sa snímač 

teplotne stabilizoval. Ihneď po zapnutí môže meranie vykazovať vyššiu nepresnosť. 

Na nasledujúcom obrázku je znázornená veľkosť terča na meranom objekte podľa vzdialenosti medzi 

snímačom teploty a objektom. Pyrometer T-SENZOR2020 má optický pomer snímača 15:1. 

Zjednodušene to znamená, že priemer terča (meranej plochy na objekte) sa rovná vzdialenosť medzi 

snímačom a objektom (napr. 500 mm) delená 15 (v tomto prípade je to priemer 33 mm). 

Pyrometer T-SENZOR2020 je možné kalibrovať, teda porovnať s iným referenčným teplomerom 

a nastaviť ofset (zvýšenie alebo zníženie hodnoty).  

Pre zjednodušenú kalibráciu je možné tento pyrometer nastaviť (doladiť) s použitím ručného 

infračerveného teplomeru (lekárskeho na meranie telesnej teploty, ktorý je nastavený pre tento 

účel). 

Skutočná priemerná teplota kože dospelého človeka je 33 °, pričom priemerná vnútorná telesná 

teplota zdravého dospelého človeka je 36,6 °C.  

Pre účel kontroly povrchovej teploty kože sme zvýšili ofset pyrometra o +3 °C, aby sa bezkontaktné 

meranie čo najviac blížilo meraniu telesnej teploty. 



      

 DOVOLENÁ VONKAJŠIA TEPLOTA PRE POUŽITIE PYROMETRA T-SENZOR JE 0 AŽ 40 °C.  

 

 

Doporučenie pre meranie telesnej teploty na hlave: 

 

Ideálna vzdialenosť medzi snímačom teploty a čelom je 200 až 300 mm. 

 

 

 



Meranie je možné vykonať aj na krku v rovnakej vzdialenosti 
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