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optris® Akcesoria
COMPACT SERIES

Akcesoria mechaniczne

Optical accessories

+

ACCTFB / ACCTFBMH / ACCTFB2 
Uchwyt montażowy, regulowany w 1 osi 
(głowica M12x1, masywna oraz podwójna: 
głowica CT wraz z celownikiem laserowy 

ACCTMB 
Uchwyt z gwintem M12x1

ACCTMG 
Uchwyt ruchomy, ustawiany w 2 osiach 
gwint M12x1

ACCTKF40B270 / ACCTKF40GE 
KF40 kołnierz dla CT1M, 2M, 3M z 
B270 oknem (do 10-7 mbar) / 
KF40 kołnierz dla CTLT z oknem Ge 
(aż do 10-7 mbar)

ACCTTAS 
Ruchomy uchwyt do głowicy 
Dla optyki ≥10:1

ACCTRAIL 
Adapter  do montażu puszki na szynie

ACCTCOV 
Zamknięte wieczko do puszki CT

ACCTTAM25  
Adapter M12x1 do M25x1.5  
2 nakrętki

ACCTCF / ACCTPW 
Soczewka nakręcana CF lub szkiełko ochronne (dla LT) do  
głowicy M12x1 
ACCTCFHT / ACCTPWHT dla 1M, 2M, 3M

ACCTCFE / ACCTPWE 
Soczewka CF lub szkło ochronne (dla LT) z zewnętrznym 
gwintem dla przedmuchu lub dla głowicy masywnej 
ACCTCFHTE / ACCTPWHTE dla 1M, 2M, 3M

D08ACCTLST / ACCTOEMLST 
Celownik laserowy (dla CT )/ OEM, 635nm  
równoległy do osi pomiarowej, do podpięcia w elektronice
 Zasilany z pirometru lub zewnętrznej baterii

ACCTRAM 
Lustro do pomiaru pod kątem 90° do osi pomiarowej 
przeznaczone dla głowic o optyce ≥10:1

ACCTPA + ACCTST20 20 (20 mm) / ACCTST40 (40 mm) / ACCTST88 (88 mm) 
Łącznik rurek M12x1 gwint wewnętrzny + rurka ochronna z gwintem M12x1 zewnętrznym
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Przedmuch oraz obudowy ochronne

Złożenia

ACCSAP 
Przedmuch soczewki (dla głowic o optyce 
≥10:1)

ACCTAPMH 
Przedmuch dla głowic masywnych (D06)/ 
CSmicro HS/ CThot/ CT P3/ CT P7

Obudowa masywna:  
• kompaktowa, mosiądz (D06ACCTMHB)                                
• aluminium anodowane (D06ACCTMHA)        
• stalowa nierdzwna (D06ACCTMHS)

 
• stalowa z optyką CF  
  (D06ACCTMHSCF) 
• stalowa z optyką dla HT CF  
  (D06ACCTMHSCFHT)

ACCTAPLCF 
Przedmuch soczewki, laminarny, 
zintegrowany z soczewką CF (dla LT)

ACCTAPLCFHT 
Przedmuch soczewki, laminarny w kpl.   
z soczewką CF (dla 1M/ 2M/ 3M)

ACCTAPL 
Przedmuch soczewki, laminarny

ACCTAP / ACCTAP2 
Przedmuch soczewki dla głowic CT   
długość 32 mm

ACCTAPL 
Przedmuch, laminarny

ACCTMG 
Uchwyt z gwintem

Regulowany w dwóch 
osiach

ACCTFB2 
Uchwyt podwójny: głowicy
 I celownika laserowego

D08ACCTLST / 
ACCTOEMST 
OEM celownik laserowy

Złożenie głowica wraz z 
celownikiem laserowym

ACCTFB 
Uchwyt montażowy do   
głowicy M12x1

ACCTMB 
Uchwyt z gwintem

ACCTAB 
Zestaw ruchomy w dwóch 
osiach

D06ACCTAPMH 
Stalowa masywna 
głowica

ACCTAPMH 
Przedmuch soczewki

Zestaw: głowica z  
Przedmuchem soczewki
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