
MODELE NISKOTEMPERATUROWE

Pirometry przeno ne Raynger 3i s  do bezkontaktowego pomiaru temperatury w procesach
wymagaj cych szybkiego i dok adnego pomiaru oraz wysokiej rozdzielczo ci optycznej. Modele
niskotemperaturowe charakteryzuj  si  bardzo dobr  rozdzielczo ci  optyczn , szerokimi zakresami
pomiarowymi i du ym wyborem ró nych celowników.

Opis ogólny

Pirometry 3i oprócz wy wietlania aktualnej temperatury mog
wy wietla  najwi ksz , najmniejsz  lub redni  zmierzon
warto  oraz ró nic  mi dzy temperatur  maksymalna i
minimaln . Wbudowana funkcja Recall pozwala przywo  na
wy wietlacz ostatnio zmierzone parametry. Pirometry te mog
równie  kompensowa  wp yw energii otoczenia obiektu
pomiarowego, tak aby nie fa szowa a pomiaru. Pod wietlany
wy wietlacz LCD umo liwia prac  w s abych warunkach

wietlenia. Mamy mo liwo  ustawienia alarmów
sygnalizuj cych przekroczenie temperatury w gór  lub w dó  od
zadanego progu. Ka dy model dostarczany jest w walizce z
zasilaczem, bateriami, paskiem, oprogramowaniem, kablem do
komputera i polsk  instrukcj . Pirometry 3i maj  wewn trzn
pami  na 100 pomiarów i mog  wspó pracowa  z
komputerem, przeno  drukark  lub rejestratorem. Dost pne

 wersje z celownikiem optycznym, laserowym lub laserowym i
optycznym. Specjalny model CF s y do pomiaru niewielkich
elementów.

Zastosowania:

• Utrzymanie ruchu

• Pomiary z du ych odleg ci

• Pomiary ma ych elementów

• Produkcja papieru

• Przetwórstwo gumy i tworzyw

sztucznych

• Pomiary z cz elektrycznych

• Produkcja asfaltu

• Badania naukowe

PIROMETRY PRZENO NE 3iLT, 3iLR, 3iCF



Rozdzielczo  optyczna LT - 75:1  •  LR – 120:1 •  LTSCL2 – 105:1

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

Laser Klasa 2  (<1mW)

Alarm akustyczny Hi/Lo x

Funkcje Max, Min, Dif, Avg x

Wyj cie analogowe 1mV/ºC x

Wyj cie cyfrowe RS232, 9600 baud, ustawialny odst p mi dzy
danymi od 1 do 9999 s.

Pami  100 pomiarów x

Przeno na walizka x

Monta  na statywie x

Specyfikacja

Zakres temperatur -30..1200ºC (opcja 0..1400°C)

Dok adno ±1% odczytu lub ±1°C@ 23ºC ±5ºC temp.
otoczenia

Powtarzalno ±0,5% odczytu lub ±1°C

Czas pomiaru 700ms

Zakres spektralny 8−14µm

Rozdzielczo 1ºC

Temperatura otoczenia 0..50ºC

Wilgotno  wzgl dna 10..95% bez kondensacji

Temperatura
przechowywania -20..50ºC bez baterii

Zasilanie 4 baterie AA lub 6-9V 200mA DC zasilacz

Rozdzielczo  wyj cia
analogowego 1ºC

Wymiary/waga

257x71x208mm, 794 g – model z celownikiem
laserowym

257x71x244mm, 1000g – model z celownikiem
optycznym

Opcje i akcesoria

• Polskie wiadectwo sprawdzenia

• Podr czna drukarka

• Twarda walizka

• Kable komputerowe i analogowe

• Oprogramowanie pod
Windows

• Filtr o zmiennej jasno ci (do
celowników optycznych)

• Zasilacz

Rozdzielczo ci optyczne

Raynger 3i – Dane techniczne
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