
Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para a 
finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização incorreta 
dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, materiais ou 
de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua utilização incorreta 
anula a garantia.
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uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito 
de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de 
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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, 
contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 
(0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, 
bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Garantia
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Introdução

Esta câmara portátil de imagem térmica combina a função de um termómetro 
de medição de superfícies por infravermelhos com imagens térmicas obtidas em 
tempo real. O dispositivo converte a energia térmica (calor) em luz visível (no ecrã) 
para permitir a análise de uma área ou objeto específico. Em vez de obter apenas 
o valor da temperatura, obtém-se uma imagem no ecrã que indica as diferenças 
de temperatura de uma superfície. Isto permite ver o calor para saber exatamente 
para onde se deve direcionar o ponto de medição. Os pontos quentes e frios 
são facilmente detetados para uma resolução de problemas imediata. A imagem 
térmica sensível mostra convenientemente os contornos dos componentes para 
ajudar na posterior identificação de áreas ou componentes problemáticos. 

Permite guardar imagens e dados para documentação e transferir rapidamente 
as imagens através do cartão microSD amovível ou de ligação direta a um PC por 
meio da porta micro USB.

A Laser 6515 faculta leituras de temperatura rápidas sem tocar fisicamente no 
objeto. Permite medir superfícies quentes, perigosas ou de difícil acesso em 
segurança, sem contaminar ou danificar o objeto. 

A Laser 6515 também inclui uma função de detetor de fugas UV, que permite, por 
exemplo, detetar fugas em sistemas de refrigeração e ar condicionado quando se 
utiliza um corante indicador UV adequado.

São inúmeras e diversificadas as suas utilizações e aplicações:

As aplicações em automóveis incluem: inspeção de fricção irregular, 
sobreaquecimento devido a desalinhamentos mecânicos, fusão de rolamentos ou 
componentes dos travões, avarias de elementos de bancos aquecidos, verificação 
de sistemas de aquecimento e ar condicionado de veículos, funcionamento do 
termóstato e radiador do motor, avarias de coletores do escape, injetores/cilindros, 
avarias de velas incandescentes em motores a diesel, resistência elevada em 
ligações de corrente elevada e problemas de ligações elétricas quentes.

As aplicações em edifícios, elétricas e em manutenção incluem: isolamento em 
falta, danificado ou inadequado, entrada de humidade, aquecimento de radiadores 
e pavimentos, sistemas de ar condicionado, identificação de tubagens de quente e 
frio, perda de calor devido a vedantes, caixilhos ou janelas, elevada resistência em 
ligações de corrente elevada, problemas de ligações elétricas quentes, etc.
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Precauções

• Ler e compreender a secção de informações de segurança do laser de classe II.

• Manter a câmara térmica limpa e em bom estado.

• Não utilizar solventes para limpar o dispositivo.

• Guardar no respetivo estojo quando não estiver a ser utilizada.

• Proteger a câmara térmica de temperaturas elevadas.

• Não permitir que a câmara térmica se molhe nem utilizar em locais húmidos ou 
molhados.

• Não permitir a utilização da câmara térmica por crianças.

• Ter em atenção as mudanças da temperatura ambiente. Por exemplo, caso se 
desloque a câmara térmica do local A (22 ºC) para o local B (0 ºC), aguardar 30 
minutos antes de utilizar.

• Substituir as pilhas quando surgir o indicador de bateria fraca (3 na Fig. 6). A 
utilização de pilhas fracas pode resultar em medições incorretas.

• Não utilizar a câmara térmica se a caixa estiver partida ou rachada ou se 
existirem outros danos visíveis.

• Atenção: emissividade — ter em atenção que os objetos refletores podem estar 
muito mais quentes do que a medição de temperatura apresentada.

• Utilizar o produto apenas conforme especificado nestas instruções.



Normas e aprovações institucionais
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Conformidade: IEC 61010-1; IEC 62472

Segurança do laser (TG-301): IEC 60825-1 Ed. 2 (2007); Produto laser de classe 2

Comprimento de onda nominal: 650 nm

Divergência do feixe: 1 mrad no máx.

Potência de saída máxima: 1 mW no máx.

Eliminação do dispositivo e das pilhas

Tal como com a maioria dos dispositivos eletrónicos, a câmara térmica e/ou as 
pilhas devem ser eliminadas de acordo com as atuais diretrizes e regulamentos da 
autoridade local relativamente a resíduos eletrónicos.
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Segurança

ATENÇÃO: ler todas as informações de segurança
antes de utilizar o produto.

A 6515 utiliza um laser de classe II emissor de baixos 
níveis de radiação visível que, embora seguros para 
a pele, podem não ser seguros para os olhos. Os 
lasers de classe 2 estão limitados a uma potência 
de saída máxima de 1 miliwatt (abreviado como 
mW, um milésimo de um watt) e o feixe deve ter 
um comprimento de onda entre 400 e 700 nm. Os 
ferimentos causados pela exposição ocular a um raio 
laser de classe 2, seja acidental ou por ação deliberada 
de terceiros (utilização indevida), serão evitados 
pela resposta natural de aversão. Trata-se de uma 
resposta natural involuntária que faz com que a pessoa 
pisque os olhos e desvie a cabeça, evitando assim a 
exposição ocular. A exposição repetida e deliberada ao 
raio laser pode não ser segura.

• NÃO olhar fixamente para o raio laser, pois poderá causar lesões oculares 
permanentes.

• NÃO apontar o raio laser para os olhos de uma pessoa (ou animal), pois poderá 
causar lesões oculares.

• TER EM CONTA que os reflexos do raio laser em espelhos ou noutras 
superfícies brilhantes podem ser tão perigosos quanto a exposição ocular direta.

• O utilizador deverá estar familiarizado com o funcionamento, a aplicação, as 
limitações e os possíveis perigos da câmara térmica 6515. Estas instruções 
devem ser lidas e compreendidas na íntegra antes da utilização da câmara 
térmica 6515.
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LASER RADIATION - DO NOT
STARE INTO BEAM

OUTPUT <1mW
WAVELENGTH 650nm

CLASS II LASER PRODUCT

CAUTION
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Controlos

Consultar as Fig. 1, 2 e 3.

Fig. 1

A

D

C

B

Fig. 2

E
F

CB

Fig. 3

HG

K

I

J

Ref.ª Descrição

A Interruptor rotativo para LIGAR/
DESLIGAR + tampa da lente

B Indicador de LIGADO (ponto 
verde-claro)

C Tampa da porta

D Gatilho

E Porta do cartão microSD

F Porta micro USB

G Ecrã TFT a cores

H Comutador

I Parafuso da tampa do 
compartimento das pilhas

J Tampa do compartimento das 
pilhas

K Pilhas (3 AA de 1,5 V)
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Especificações

Visor: TFT a cores de 1,77" (128 x 160 pixels)

Intervalo de temperatura: -30 °C–650 °C (-22 °F–1202 °F)

Exatidão:
(calibrada à temperatura ambiente de
23 °C ± 2 °C)

≥0 °C: ±1,5 °C ou ±1,5% de leitura, o que for superior. 
(≥32 °F: ±3 °F ou ±1,5% de leitura, o que for superior.)
≥-10 °C a <0 °C: ±2 °C (≥14 °F a <32 °F: ±4 °F)
<-10 °C: ±3 °C (<14 °F: ±6 °F) 

Tempo de resposta: (95%) <125 ms (95% de leitura)

Resposta espectral: 8 a 14 mícrones

Emissividade: 0,10 a 1,00

Coeficiente de temperatura: ±0,1 °C/°F ou ±0,1%/°C de leitura, o que for superior.

Repetibilidade: (% de leitura)
± 8% de leitura ou ±1,0 °C (2 °F), o que for
superior.

Detetor de imagem térmica: Tecnologia IR-EX™ (sensor de matriz por IV integrado 
com sensor CMOS)

Resolução da imagem: 16.384 pixels (128 x 128 pixels – interpolação)

Campo de visão: (A x L) 30°

Intervalo de deteção superior: 650 °C

Sensibilidade da imagem térmica: 150 mK

Paletas de cores: 3: Ferro quente, Arco-íris e Tons de cinzento.

Formato de imagem guardado: Bitmap (.BMP)

Alimentação 3 AA de 1,5 V

Vida útil das pilhas: 12 horas com laser e luz de fundo ligados.

Peso: 300 g

Tamanho: 185 x 54 x 104 mm (7,3 x 2,1 x 4,1 polegadas)

Temperatura e humidade de 
funcionamento:

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
10% a 90% de HR sem condensação a 30 °C (86 °F)

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), sem pilhas.

Altitude de funcionamento: 2000 metros acima do nível médio do mar

Altitude de armazenamento: 12.000 metros acima do nível médio do mar

Prova de queda: 1,2 metros (3,94 pés)

Vibração e choque: IEC 60068-2-6, 2,5 g, 10 a 200 Hz, IEC 60068-2-27, 
50 g, 11 ms.

CEM: EN61326-1:2006 EN61326-2:2006



Ligação a um PC ou portátil
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Existem duas formas de transferir as imagens guardadas para o PC ou portátil: 
inserindo o cartão microSD numa porta adequada do PC ou portátil (normalmente, 
através de um adaptador de cartão SD) ou ligando diretamente a câmara térmica 
6515 ao PC ou portátil através de um cabo micro USB para USB (não incluído). 

Para remover o cartão microSD:

• Consultar a Fig. 2: destacar a tampa de borracha da porta C a partir do canto 
superior esquerdo e puxá-la para baixo. (Não destacar a partir do lado direito, 
pois pode danificar a tampa.)

• Pressionar o cartão microSD (E na Fig. 2) contra a mola de pressão para o ejetar.

• Inserir o cartão microSD num adaptador adequado e, em seguida, introduzir o 
adaptador na porta correta do PC ou portátil.

Ligar ao PC ou portátil através de um cabo micro USB para USB:

• Desligar a câmara térmica 6515.

• Destacar a tampa de borracha da porta C a partir do canto superior esquerdo e 
puxá-la para baixo. Ligar o cabo à porta micro USB (F na Fig. 2) e ligar a outra 
extremidade a uma porta USB do PC ou portátil.

• O PC ou portátil irá reconhecer o dispositivo. Ligar a câmara térmica 6515.

• A câmara será reconhecida como uma unidade USB, o que permitirá aceder às 
imagens.

Nota:

A porta micro USB (F) também pode ser utilizada para futuras atualizações do 
software da câmara.

Deteção de fugas UV

Com a função UV ativada (consultar Funções do menu na página 8), a 6515 pode 
ser utilizada para detetar fugas, por exemplo, em sistemas de refrigeração e ar 
condicionado quando se utiliza um corante indicador UV adequado.
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Funcionamento

• Colocar as pilhas (consultar a Fig. 3). São fornecidas três pilhas AA de 1,5 V.

• Ligar o dispositivo rodando o interruptor rotativo para LIGAR/DESLIGAR A até 
emitir um estalido na posição de LIGADO (indicador verde-claro B visível).

• Após o carregamento do software (8–10 segundos), familiarizar-se com o 
comutador H. É possível mover o comutador para a esquerda, para a direita, 
para cima e para baixo a fim de selecionar o menu e percorrer as funções 
associadas. Também pode ser premido para selecionar e anular a seleção de 
diversas funções (consultar a Fig. 4).

www.lasertools.co.uk

Utilizar o menu

Consultar a Fig. 4

Mover para a esquerda para entrar no menu e, em seguida, mover para cima e/ou 
para baixo para percorrer as funções disponíveis.

Toggle LEFT
for MENU

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle RIGHT
for BACK

to SELECT
or DESELECT

Push   IN

Fig. 4
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Utilizar o menu

  Premir o comutador para selecionar uma função e, consoante esta, 
premir novamente para alterar os parâmetros da função, ativá-la ou desativá-la ou 
entrar num submenu. (Consultar a Fig. 5.)

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle RIGHT
to RETURN

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Fig. 5

FLASH

OFF
01/03/17

UV

OFF
01/03/17

UV + FLASH

OFF
01/03/17

OFF

OFF
01/03/17

to CHANGE

Push   IN

to SELECT

Push   IN
to SELECT

Push   IN

to CHANGE

Push   IN

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle RIGHT
to RETURN

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Toggle UP
or DOWN

to SCROLL

Fig. 5

FLASH

OFF
01/03/17

UV

OFF
01/03/17

UV + FLASH

OFF
01/03/17

OFF

OFF
01/03/17

to CHANGE

Push   IN

to SELECT

Push   IN
to SELECT

Push   IN

to CHANGE

Push   IN

Funções do menu

  Ver as imagens guardadas. São guardadas no cartão microSD 
fornecido (E na Fig. 2). No menu, premir o comutador para ver a imagem. Mover 
para cima ou para baixo para aceder a mais imagens. Esta função não funciona se 
o cartão microSD não estiver presente. Mover para a direita para voltar à função de 
leitura normal. Nota: a porta do cartão microSD aceita cartões até 32 GB.
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Medir, ler e guardar imagens

Fig. 7

Para guardar a imagem no cartão microSD:

• Tal como indicado acima, mover o dispositivo até o ponto quente (ou frio) ser 
apresentado no centro do ecrã.

• Soltar o gatilho. Mover para a esquerda para guardar a imagem, mover para a 
direita para a eliminar (consultar a Fig. 7).

• A imagem é guardada em formato bitmap (.BMP) e inclui a leitura da temperatura 
medida e as informações da definição de emissividade.

• Consultar Funções do menu: Ver as imagens guardadas (página 6).
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Funções do menu

  Seleção da paleta de cores. Premir para selecionar uma das três 
paletas de cores disponíveis: Ferro quente, Arco-íris e Tons de cinzento. A paleta 
Ferro quente é a mais utilizada, abrangendo uma conveniente gama de diferenças 
de cores quentes/frias; a paleta Arco-íris tem a melhor sensibilidade térmica para 
apresentar diferenças de temperatura; e a paleta Tons de cinzento é útil para 
identificar detalhes numa imagem. Após a seleção da paleta pretendida, deslocar 
para cima ou para baixo para guardar a seleção.

  Emissividade. Premir para entrar no submenu de emissividade 
(consultar a Fig. 5). A quantidade de energia de infravermelhos irradiada por um 
objeto depende da sua emissividade e temperatura; a emissividade depende 
das características da superfície e do material. A emissividade de um material 
representa a capacidade relativa da sua superfície para emitir energia por radiação. 
Em geral, quanto mais mate e mais escuro for um material, mais próxima está 
a sua emissividade de 1. Quanto mais refletor for um material, menor será a 
sua emissividade. Por exemplo, a prata muito polida tem uma emissividade de 
cerca de 0,02. A maioria dos materiais orgânicos e das superfícies pintadas ou 
oxidadas (90% das aplicações típicas) tem uma emissividade de 0,95, sendo esta a 
predefinição na câmara térmica 6515. Consultar o Gráfico de emissividade abaixo 
para selecionar um valor de emissividade adequado ao material em questão. No 
submenu de emissividade, deslizar para cima ou para baixo para selecionar o 
valor pretendido. Existem quatro predefinições: 0,95, 0,80, 0,60 e 0,30. Premir 
para selecionar e, em seguida, mover para a direita para voltar ao menu principal. 
Deslizar para baixo, passando as quatro predefinições, até ao submenu de 
definições personalizadas. Premir para ativar o menu e, em seguida, mover para 
cima ou para baixo até obter o valor de emissividade pretendido. Mover para a 
direita para definir esse valor e, em seguida, mover novamente para a direita para 
voltar ao menu principal.

  LIGAR ou DESLIGAR o indicador de mira do laser. Premir para 
selecionar ou anular a seleção da função de mira do laser, que identifica a área-
alvo.

www.lasertools.co.uk

Medir, ler e guardar imagens
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Ref.ª Descrição

1 Temperatura na mira

2 Cartão microSD presente

3 Estado das pilhas

4 Mira no centro do ecrã

5 Definição de emissividade

6 Hora

Fig. 6

1 3

56

2

4

13:55

• Ligar o dispositivo rodando o interruptor rotativo para LIGAR/DESLIGAR A até 
emitir um estalido na posição de LIGADO (indicador verde-claro visível).

• Após o carregamento do software (8–10 segundos), premir o gatilho D para 
efetuar a leitura. Mover o dispositivo até o ponto quente (ou frio) pretendido 
ser apresentado no centro do ecrã. Se a mira do laser estiver ativada, ajudará 
no posicionamento. A temperatura medida do ponto quente ou frio central é 
apresentada no canto superior esquerdo do ecrã (1 na Fig. 6).

• Soltar o gatilho para fixar a imagem durante aproximadamente seis segundos.



Funções do menu

  Temperatura em °C ou °F. Premir para selecionar e, em seguida, 
deslizar para cima ou para baixo para guardar a seleção ou mover para a direita 
para guardar e voltar ao menu principal.

  Funções de FLASH e/ou UV. Premir para selecionar FLASH (apenas 
lanterna), UV (apenas UV), UV + FLASH ou OFF (sem função de UV nem lanterna). 
Em seguida, deslizar para cima ou para baixo para guardar a seleção ou mover 
para a direita para guardar e voltar ao ecrã de leitura.

  LIGAR ou DESLIGAR o indicador de mira do ecrã. Premir para 
selecionar ou anular a seleção da função de mira do ecrã. Nota: Esta ação não 
desativa a mira projetado pelo laser (consultar a secção acima), mas desativa a 
mira visualizada no ecrã e nas imagens guardadas posteriormente.

  Temporizador de desligamento automático do dispositivo. Premir 
para entrar no submenu do temporizador e, em seguida, premir para selecionar o 
tempo pretendido em minutos (1 minuto a 10 minutos). Mover para a direita para 
voltar ao menu principal. Se estiver ligada mas não estiver a ser utilizada, a 6515 
desliga-se após o intervalo de tempo definido.

  Definição de data e hora. Premir para entrar no submenu de definição 
de data e hora. Mover para cima ou para baixo para selecionar a data ou a hora. 
Por exemplo: premir novamente para definir a hora. Em seguida, mover para 
cima ou para baixo até obter a hora pretendida. Premir para guardar esse valor e 
avançar para o campo dos minutos. Definir os minutos e, em seguida, mover para 
a direita para guardar. Mover para baixo para definir a data da mesma forma. 
Após a introdução da data correta, mover para a direita para guardar e voltar ao 
menu principal.
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  Informações. Premir para apresentar a versão de software atual.

Funções do menu

Exemplos de emissividade nominal de superfícies

Material Valor Material Valor

Predefinição de fábrica 0,95 Couro 0,78

Alumínio (oxidado) 0,30 Chumbo (oxidado) 0,50

Amianto 0,95 Óleo 0,94

Asfalto 0,95 Tinta 0,93

Latão (oxidado) 0,50 Plástico (opaco) 0,95

Cerâmica 0,95 Borracha 0,95

Betão 0,95 Areia 0,90

Cobre (oxidado) 0,60 Aço (oxidado) 0,80

Alimentos (congelados) 0,90 Neve 0,83

Alimentos (quentes) 0,93 Pele (humana) 0,98

Vidro (placa) 0,85 Madeira (oxidada) 0,90

Ferro (oxidado) 0,70 Água 0,93

Gelo 0,97 Madeira (natural) 0,94


