
MODELE WYSOKOTEMPERATUROWE

PIROMETRY PRZENO NE RAYNGER 3I1M I 3I2M PRZEZNACZONE S  DO APLIKACJI WYMAGAJ CYCH DU EJ DOK ADNO CI I
BARDZO DOBREJ ROZDZIELCZO CI OPTYCZNEJ. TE DWA MODELE S  NAJLEPIEJ SPRZEDAJ CYMI SI  Z CA EJ SERII 3I.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Pirometry 3i1M oraz 3i2M mierz  temperatur  w zakresie 200..3000°.
Wyposa one s  w pod wietlany,  wielofunkcyjny wy wietlacz LCD
wy wietlaj cy aktualnie mierzon  lub zapami tan  temperatur . Do-
datkowo mo e by  wy wietlona temperatura maksymalna, minimalna,
rednia lub ró nica pomi dzy temperatur  maksymaln  a minimaln

zdanego pomiaru. Seria 3i posiada funkcj  kompensacji temperatury
otoczenia mierzonego obiektu tak, aby ta nie zak óca a poprawno ci
pomiaru.  Wbudowane funkcje alarmu d wi kowo zawiadamiaj  o
przekroczeniu w dó  lub w gór  ustawionego wcze niej progu alarmo-
wego. W s abo o wietlonych pomieszczeniach na pewno przyda si
funkcja pod wietlania ca ego wy wietlacza niew tpliwie u atwiaj ca
prac  u ytkownikowi. Wewn trzna pami  na 100 pomiarów umo li-
wia zapami tanie wyniku pomiarów i nast pnie odtworzenie ich na
komputerze lub przejrzenie na wy wietlaczu. Pirometry te mo na rów-
nie  zamontowa  na statywie, ustawi  je do pomiaru ci ego a wynik
zarejestrowa  korzystaj c z wyj cia analogowego lub RS232.

Ka dy model dostarczany jest w walizce z oprogramowaniem, bate-
riami, przewodem RS232 i instrukcj  obs ugi.

Pirometry 3i oferowane s  z celownikiem optycznym, laserowym lub optycznym i laserowym. Przy
wyborze nale y pami ta , e plamka wiat a laserowego jest praktycznie niewidoczna na rozgrzanych
powierzchniach.

PIROMETRY PRZENO NE SERII 3i 1M oraz 2M

Zastosowania:

• Produkcja stali
• Przetwórstwo metali
• Przemys  ceramiczny
• Produkcja pó przewod-

ników
• Przemys  chemiczny
• Przemys  petroche-

miczny
• Koksownie
• Badania naukowe



Rozdzielczo  optyczna

Powtarzalno 0,5% pomiaru

Emisyjno 0,10 do 1,00 co 0,01

Czas pomiaru 550 ms

Zakres spektralny:

3i1M 1,0µm

3i2M 1,6µm

Rozdzielczo  wy wietlania 1°C

Funkcje
Maksimum, minimum, temperatura

rednia, ró nica max-min.

Alarm
Przekroczenie w gór  lub spadek

poni ej ustalonej warto ci

Wyj cie analogowe 1mV/°C

Wyj cie cyfrowe RS232, 9600b

Wbudowana pami 100 pomiarów

Temperatura pracy 0..50°C

Wilgotno 10..95%

Temperatura przechowywania -20..50°C

Zasilanie 4 baterie AA lub zasilacz 9V 200mA

Wymiary/masa

Modele z celownikiem laserowym 257x71x208mm, 794g

Modele z celownikiem optycznym 257x71x244mm, 1000g

Opcje i akcesoria
• wiadectwo sprawdzenia

• Filtr optyczny

• Zasilacz

• Drukarka przeno na

• Twarda walizka

• Oprogramowanie TempRec

• Przewody komputerowe

Model Zakres
Rozdzielczo

optyczna
Dok adno

3i2M 200..1800°C 90:1 ±1%  pomiaru

3i1M 600..3000°C 180:1 ±0,5% pomiaru

DANE TECHNICZNE PIROMETRÓW 3i 1M i 2M
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