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Pomiar bezkontaktowy:  
O czym muszę pamiętać?

Istnieją przyrządy, które mierzą temperaturę bez bezpośredniego kontaktu 
z żywnością: termometry na podczerwień. Są odpowiednie do uzyskania 
szybkiego przeglądu temperatury produktów. Pomiar nie niszczy opakowań 
produktów, ponieważ umożliwia określenie temperatury bez kontaktu urządzenia 
z produktem

Jak działają termometry na podczerwień?  
Każdy obiekt cieplejszy niż temperatura zera bezwzględnego (-273°C) promie-
niuje energię cieplną. Energia cieplna znajduje się w zakresie podczerwieni, 
który nie jest widoczny dla ludzkiego oka. Energia ta może być zmierzona, a 
temperatura wyświetlana za pomocą specjalnych czujników optycznych.

Optyka instrumentów pomiarowych 
Przyrządy pomiarowe na podczerwień są klasyfikowane według ich optyki. 
Liczba, np. 8: 1, określa idealną odległość między przyrządem pomiarowym 
a przedmiotem pomiaru. Oznacza to, że z odległości 8 cm mierzony jest 
obiekt pomiarowy o średnicy 1 cm. Im większy jest ten stosunek, tym większa 
odległość od obiektu pomiarowego, z którego można przeprowadzić pomiar. 
Należy pamiętać, że miejsce pomiaru nie powinno być większe niż produkt / 
opakowanie.

Nie patrz bezpośrednio na laser.

Pomiar na podczerwień w 
chłodniach

Podmiar na podczerwień 
w produktach głęboko 
mrożonych.

Pomiar na podczerwień 
podczas przyjęcia towarów. 
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•  Im bliżej, tym lepiej. Gwarantuje to, że mierzony jest tylko obiekt pomiarowy, 
a nie jego otoczenie. Wraz ze wzrostem odległości między przyrządem 
pomiarowym a obiektem pomiarowym wzrasta średnica mierzonego obszaru 
(punktu pomiarowego).

•  Upewnij się, że obiekt pomiarowy jest większy niż odległość między dwoma 
punktami lasera. Im mniejszy obiekt pomiarowy, tym bliżej należy przysunąć 
przyrząd. 

•  Przechowywać przyrząd pomiarowy w miejscu jego użycia lub przed 
   pomiarem, odczekać do wyrównania się temperatury przyrządu pomiarowego
   z temperaturą miejsca pomiaru

•  Wykonuj pomiary zapakowanej żywności w miejscach, w których produkt i 
opakowanie mają bezpośredni kontakt. Kieszenie powietrzne mogą fałszować 
wynik.

• Pomiar prowadzaj na czystych powierzchniach; brud, kurz i szron mogą 
   sfałszować wynik pomiaru

Pomiar bezkontaktowy:   
Wskazówki dotyczące precyzyjnego pomiaru

Idealnie Dobrze Źle


