
Dane podstawowe
• Niska temperatura pocz tkowa: FA1: 475°C, FA2: 250°C
• Wysoka dok adno : ±0,3% pomiaru
• Wysoka rozdzielczo  optyczna do 100:1
• Ogniskowa od 100mm
• wiat owód do 200°C (opcja 315°C) bez ch odzenia, IP65
• Krótki czas odpowiedzi od 10 ms
• Wyj cie konfigurowalne 0/4-20 mA
• Interfejs RS485
• Przetwarzanie sygna u: Peak Hold, Valley Hold, Average
• Kompensacja temperatury t a
• Wewn trzny wy wietlacz LED i interfejs u ytkownika
• Programowalny przeka nik: dwa progi temperatur lub

uszkodzenie
• Marathon DataTemp® - program do zdalnej konfiguracji,

wizualizacji i rejestracji

Specyfikacja pomiarowa
Zakres temperatur

FA1A 475 do 900°C
FA1B 800 do 1900°C
FA1C 1200 do 3000°C
FA2A 250 do 800°C
FA2B 400 do 1700°C

Zakres spektralny
FA1 1,0 µm (Si detector)
FA2 1,6 µm (InGaAs detector)

Dok adno ±(0,3% Tmeas + 2°C)1

Powtarzalno ±1°C

Rozdzielczo  temperatury
Current output ±0,05°C
Display and RS485 ±1°C

Czas odpowiedzi 10 ms (95%), selectable to 10 s

Emisyjno 0,10 to 1,00 in 0,01 increments

Przetwarzanie sygna u Peak hold, valley hold, averaging
1 Tmeas in °C

Specyfikacja elektryczna
Wyj cia 0/4-20 mA; RS-485, 2-wire or 4-wire,

networkable to 32 sensors
Relay, 48 V, 300 mA, response time < 2 ms

Zasilanie 24 VDC ±20%, 500 mA

Specyfikacja ogólna
Stopie  ochrony IP65 (IEC529)

Temperatura otoczenia
wiat owód/g owica 0 do 200°C (opcja 315°C)

Przetwornik 0 to 60°C, z ch odzeniem do 150°C

Temperatura przechowywania
Przetwornik -20 to 70°C

Wilgotno  wzgl dna 10 do 95%, bez kondensacji

Udar
Przetwornik IEC 68-2-27

Wibracje
Przetwornik IEC 68-2-6

Waga
owica optyczna 100 g

Przetwornik 710 g

Ochrona wiat owodu do  200°C, os ona ze stali nierdzewnej
powlekana Vitonem, IP65, dodatkowe os ony
mechaniczne

FA1/FA2

Wymiary

Raytek Marathon Series

Przetwornik

Mounting hole dia. 5 mm
Max. fastener head dia. 8 mm

Hole dia. 21 mm
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wiat owód

Minimalne zgi cie

Silicone rubber “boot”
(dimensions vary)
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Specyfikacja optyczna
Rozdzielczo  optyczna D : S1

FA1A2 20 : 1
FA1B 100 : 1
FA1C 100 : 1
FA2A2 20 : 1
FA2B 40 : 1

Ogniskowa
Standard Focus ∞
Close Focus 1 100 mm
Close Focus 2 300 mm

1 at 95% energy, D: Distance between sensor and object, S: diameter of spot size
2 dost pne z celownikiem laserowym

Opcje
Opcje musz  by  okre lone przy zamówieniu.

• ugo wiat owodu: 1, 3, 6, or 10 m
• Certyfikat bazuj cy na  NIST/DKD (XXXFACERT)
• Celownik laserowy (…L), tylko dla  FA1A/FA2A
• Obudowa do ch odzenia przetwornika (...W)

przep yw wody 2 l na minut , 16°C
• wysokotemperaturowy wiat owód do 315°C – opcja

niedost pna dla FA2 i wyklucza IP65

Akcesoria
Pirometr zawiera nakr tk  mocuj , ustawialny uchwyt monta owy, instrukcj  obs ugi oraz
program Marathon DataTemp Software. Dodatkowe dost pne akcesoria:

• Piecowy system wziernikowy z przedmuchem dost pny z ko nierzem przykr canym
(XXXFORFMF) lub przeno  podstaw  (XXXFORFMC)

• Ko nierz ze stali nierdzewnej do przedmuchu soczewki wraz z tub  wziernikow
(XXXFOHAPA), przep yw powietrza 0,5 – 1,5 l na sekund

• Tuba wziernikowa, L 300 mm, ∅ 32 mm, (XXXFOSTCA)
• Zasilacz uniwersalny 24 VDC / 1,1 A (XXX2CDCPSS)
• Interfejs RS485-RS232 do pod czenia pirometru do komputera z automatyczn

detekcj  pod czenia 2 lub 4 przewodowego.
• Celownik wietlny (zasilany bateryjnie) (XXXFAFAL)
• Os ona zabezpieczaj ca wiat owód przed uszkodzeniem mechanicznym
• Terminal blok z zasilaczem 24VDC ze stopniem ochrony IP65

www.raytek.com
for up-to-the-minute features

Ustawialny uchwyt na
owic

(XXXFOADJB)

Ko nierz przedmuchu powietrzem z tub (XXXFOHAPA)

Piecowy system mocuj cy
z ko nierzem (XXXFORFMF)

Piecowy system mocuj cy
z podstaw  przeno

(XXXFORFMC)

Interfejs u ytkownika

Uszczelka i mocowanie
wiat owodu

wiat owód

Zwi ksz

Zmniejsz
Wybór trybu

Wyj cie analogowe
Wyj cie przeka nika
Wej cie zeruj ce

Uszczelka I mocowanie
przewodu elektrycznego

Wy wietlacz LED,
temperatura I parametry

Diody wybranego trybu

Zasilanie

Interfejs RS485
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