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hordozható telepített  száloptikás

INFRA HÕKAPCSOLÓK

IMPAC pirométerek

Infra hômérõk 
érintésmentes hõmérsékletmérésre 
a –50 ºC…+4000 ºC tartományban
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A megfelelõ Impac pirométer kiválasztása

Kimenet
A különbözõ pirométerek különbözõ – analóg és / vagy digitá-
lis – kimeneti jeleket kínálnak. Van ahol ez átkapcsolható, van,
ahol rendeléskor kell megadni (pl.: IN 3000):
– analóg kimenet: 0…20 mA  vagy  4…20 mA
– analóg kimenet 10 mV/°C
– analóg kimenet 0…5 V
– analóg hõelem kimenet („J” vagy „K”)
– digitális interfész (RS232 v. 485)
– Profibus-DP
Az infra hõkapcsolók kapcsoló kimenetének adatai: 20 V; max.
30 mA

A konstrukció
Az Impac pirométereket úgy tervezték, hogy az iparban, üzemi
körülmények között is megbízhatóan mûködjenek. A telepített
pirométerek tokozása rozsdamentes acélból, vagy öntött alumí-
niumból készül és IP65-ös védettségû. A hordozható
pirométerek tokozása strapabíró mûanyagból van.

Fõbb változatok:
– kompakt pirométerek beépített lencsével.
– száloptikás pirométerek (–LO)
– hordozható pirométerek

Célzás
A mérendõ objektum megcélzására többféle lehetõség van:

– LED-es célzás
– lézeres célzás
– optikai keresõ
– TV kamera

Ahhoz, hogy adott alkalmazásra a legmegfelelõbb pirométert
megtaláljuk, a mérendõ objektum több tulajdonságát is számí-
tásba kell vennünk. Mint például: hõmérséklete, anyaga, 
mérete. A mérendõ felület anyaga alapján szóba jöhetõ
pirométereket a táblázatokban színkód jelöli.

Az érintés nélküli hõmérsékletmérés (pirometria) egy optikai jel-
legû mérés, mely azon alapszik, hogy minden anyag elektro-
mágneses (infravörös) sugárzást bocsát ki magából. Az infra hõ-
mérõ (pirométer) ezt a sugárzást méri a hõmérséklet megha-
tározásához. A pirométer a mérendõ felületen egy „foltot” lát az
optikája segítségével, s annak a foltnak az átlaghõmérsékletét
jelzi ki. A mai pirométerek mind a közeli, mind a közepes és a
távoli infravörös tartományban képesek érzékelni.
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Mérési tartomány
Az Impac pirométerek –50 °C-tól +4000 °C-ig terjedõ tar-
tományban mérnek. A kiválasztott méréstartomány az adott 
alkalmazás függvénye.

Spektrális tartomány
A mérendõ objektum anyaga meghatározza az adott feladatra
alkalmazandó pirométer mûködési hullámhosszát is. Ezért a
megfelelõ mûködési spektrumtartomány megválasztása egyike
a legfontosabb kérdéseknek.
A tipikus hullámhossztartományok (zárójelben a jelenleg
mérhetõ legalacsonyabb hõmérséklet):

0,8…1,1 µm: olvasztott üveg, fém, kerámia (min. 600 °C)
1.45…1,8 µm: fémek, kerámiák (min. 250 °C)
2,0…2,8 µm: fémek (min. 50 °C)

3…5 µm: fémek, kerámiák (min. 5 °C)
3,43 µm: PP és PE fóliák mérése (min. 50 °C)

3,9 µm: mérés lánggal fûtött kemencékben (min. 75 °C)
5,14 µm: üvegfelületek mérése (min. 100 °C)

8…14 µm: mérés nem-fémes, illetve bevonatos fém felü-
leteken. (min. –40 °C)

Látómezõ
A mérendõ objektum méretei meghatározzák a pirométer szük-
séges látómezejét. A látómezõt ugyanis a céltárgynak - a pon-
tos mérés érdekében - teljesen ki kell töltenie. A látómezõ függ
a pirométer típusától és a céltárgytól való távolságtól. Adott tá-
volságon a foltátmérõ kiszámolható a minden pirométerhez
megadott „FOV” (field of view) számmal, mely távolság / átmé-
rõ arányt jelent.

Példa:

Válaszidõ
A célfelület jelentõs hõmérséklet változásának bekövetkezése
és annak a kimeneten való megjelenítése között eltelt idõ az ún.
válaszidõ.
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1. A mérési feladat, illetve az eddig esetleg már alkalmazott eszköz, mérési eljárás leírása:

2. A készülék kívánt jellege, használati módja

o telepített o hordozható o  foltot mérõ o  vonalkamera o infra képalkotó (kamera)

VAGY: o  infra hõkapcsoló (termosztát)

3. A mért hõmérsékletet szeretnék

o kijelezni   o regisztrálni      o szabályozni o adatgyûjtõbe átadni     

4. a) a mérendõ objektum anyaga:

o  fém o  alumínium o  színesfém o  gumi, mûanyag o  élelmiszer, ital o  füstgáz

o  fa, papír o  láng o  üveg o  kerámia o  egyéb:

b) a mérendõ objektum ill. felülete:

o  festett o  lakkozott o  fényes, tiszta fém o  oxidált v. rozsdás fém o  szennyezett (pl.: por, olaj)

o  izzó fém  o  olvadék o  fa, papír, gumi o  egyéb:

o  infralámpával hevített, ahol az infralámpa sugárzási hullámhossz(tartomány)a: µm

Az anyag emissziós tényezõje, amennyiben ismert: ε =          %

c) a mérendõ felület megcélzásához esetleg szükséges ill. hasznos segédeszköz (ha létezõ megoldás):

o  nem kell  o  lézerfény o  optikai keresõ o  videokamera

5. A pirométer és az objektum közötti megvalósítható mérési távolság, valamint a mérendõ felületdarab mérete. 
Szempont:  a mérendõ felületnek az adott távolságon a mûszer „látóterét” teljesen ki kell töltenie:

Tárgytáv (lencsefelülettõl): min.: ,        max.: ; Mérendõ felület(rész) átmérõ: mm

6. Valószínûsíthetõ zavaró hatások a mérés környezetében (pl. füstgáz, víz, por, köd, veszélyes hõség stb.):

7. A mérendõ hõmérséklet ill. hõmérséklettartomány (–100 … +4000 °C között) és a kívánatos pontosság:

min: °C,  max.: °C ; A pontosság a leolvasott érték %-ában: ill. °C-ban:

8. Milyen csatlakozási lehetõségek állhatnak rendelkezésre:

o 24Vdc o  230 Vac o  ipari levegõ o  hûtõvíz o  egyéb:

9. Kimeneti jel és – digitális pirométer esetén – az interfész elõnyben részesített fajtája:

analóg: o  0 … 20 mA o  4 … 20 mA o  0 … 10V

digitális: o  RS232 o  RS485 Profibus (DP) egyéb:

Érdeklõdõ cég neve, címe:

Kapcsolattartó személy neve: Telefon:

E-mail cím: Fax:

C+D AUTOMATIKA KFT.
H–1191 Budapest, Földvári u. 2. H–1701 Budapest, Pf. 156 

: (+36–1) 282 9676, 282 9896 Telefax: (+36–1) 282 3125 E-mail: info@meter.hu www.meter.hu

Érintés nélküli hõmérsékletmérési feladat elvégzésére alkalmas mérõeszköz kiválasztásához

Adatlap
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